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Geachte ouders,  

 

 

Maandag is het zover. De school zal weer gevuld zijn met vrolijke kinderen en de bijpassende 

geluiden die wij zo gemist hebben. Wij zijn er klaar voor. De kinderen zijn meer dan welkom! 

 

Hoewel we van start gaan en alles zoveel mogelijk gewoon door laten gaan, zijn we strikt 

gebonden aan de maatregelen die zoveel mogelijk de verspreiding van het virus voorkomen. 

 

Wij vragen iedereen daar de noodzakelijke bijdrage aan te leveren.   

 

Dat betekent dat we verwachten dat u de 1,5 m tussen volwassenen en het beleid rondom 

thuisblijven en quarantaine strikt naleeft. 

 

De 1,5 m afstand is het makkelijkst te handhaven als we ons aan de volgende afspraken 

houden. 

• U volgt de afspraken over het brengen en halen zoals die al golden.(zie bijlage) 
• Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school.  

• Als dat niet kan, worden zij door maximaal één ouder gebracht. 

• Het scheelt ook als de kinderen bijvoorbeeld het laatste stukje zelfstandig lopen. 

• Voor de ouders van de kleuters geldt: loop langs het lokaal, geef uw kind direct af en loop 

als het kan direct weer door, om opstoppingen te voorkomen. 

• Ook bij het afhalen letten we op de 1,5 m. Spreek, als het kan, wat verder van de school 

af. 

• Blijf niet hangen bij de school. 

• Ouders op het schoolplein (dus ouders van de groepen 1-2) dragen een 

mondkapje. 

• De kinderen waarvan de familienaam met de letter A t/m K begint, komen vanaf 

8.15 uur de school in. De kinderen waarvan de familienaam met de letter L t/m Z 

begint, stromen vanaf 8.30 uur binnen. Om 8.45 uur zijn alle kinderen binnen. 

• De kinderen waarvan de familienaam met de letter A t/m k begint komen vanaf 

15.45 uur naar buiten. De kinderen waarvan de familienaam met de letter L t/m 

Z begint, komen vanaf 15.00 uur naar buiten. 
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Thuisblijfregels 

Iedereen blijft thuis bij: 

• Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of 

smaak, of koorts boven 38°. 

• Blijf ook thuis als een gezinslid: besmet is met corona, last heeft van moeilijk 

ademen/benauwdheid en/of koorts heeft boven 38° . 

Quarantaine 

• Leerkrachten en kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met 

het coronavirus gaan 10 dagen in quarantaine. Als na 5 dagen getest wordt en de uitslag 

negatief is, dan mag de leerkracht / leerling weer naar school. 

• Bij besmetting van de leerkracht of een leerling in de groep, is er contact met de GGD en 

gaan de kinderen en leerkracht in quarantaine. 

 

Overige RIVM maatregelen. Alles gericht op het inperken van de verspreiding van het Covid-19 

virus, in het belang van ieders gezondheid! 

• Er mogen geen ouders in de school. (alleen vaste vrijwilligers zijn toegestaan) 

• Er mogen geen ouders op het schoolplein. (alleen de ouders van de kleutergroepen 

mogen via de looproute en met inachtneming van de 1,5 m langs het lokaal om hun kind 

te brengen) 

• De hygiënemaatregelen blijven onverminderd van kracht. 

• Oudergesprekken vinden digitaal plaats. 

• Zolang de gymzalen door de gemeente gesloten zijn, kunnen er geen gymlessen 

plaatsvinden. Indien het weer het toelaat, zijn er buiten gymlessen. 

• Alle kinderen blijven over. De groepen houden gescheiden van elkaar pauze. 

Extra lesdag 

Ondanks bovenstaande restricties, zal het nog voor de voorjaarsvakantie voor de kinderen in de 

klas weer als vanouds zijn. Om die 2 weken voor de vakantie optimaal te kunnen benutten, is -in 

goed overleg met de medezeggenschapsraad- besloten dat vrijdag 19 februari geen vrije dag is, 

maar als lesdag geldt. Ook vrijdag 19 februari zijn de kinderen welkom! 

Wanneer u echter iets gepland had op die dag waardoor de kinderen niet naar school kunnen, dan 

is daar begrip voor. Het is voldoende als u dat aan de groepsleerkracht meldt. 

 

De volgende brief, c.q. Klapper zal gewijd zijn aan de wijzigingen in de jaarplanning. Zo zullen de 

rapporten op een later moment worden meegegeven. 

Het carnaval wordt op geheel andere wijze in de klas gevierd (het sluit aan op de “Masked 

voorlezer”). 

 

Vol vertrouwen gaan we maandag van start. Met als blijvend uitganspunt dat het voor de kinderen 

vertrouwd en 'gewoon’ moet zijn. Werkend in een omgeving waarin zij elkaar ontmoeten, spelen, 

leren en plezier hebben! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter Zuijdam 

 

 


