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Betreft 

Herstart scholen 

 

 

Geachte ouders,  

 

Bij deze brief ontvangt u nogmaals de brief die wij vlak voor de meivakantie hebben verstuurd 

over de herstart van de school.  

 

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! 

 

Ik vraag uw nadrukkelijke aandacht én medewerking voor het halen en brengen van de kinderen. 

Onze grootste zorg is de 1,5 m afstand die tussen volwassenen onderling gehanteerd moet 

worden. Ook bij het halen en brengen van de kinderen! 

 

Daarom verzoeken wij u om u aan de volgende afspraken te houden: 

Het is fijn als u deze brief deelt met opa’s, oma’s en andere oppassers. 

 

BRENGEN  

De kinderen van de groepen 1-2 gaan via hun eigen buitendeur van de klas naar binnen.  

Ouders en kinderen volgen de looproute op het plein en nemen daarbij zelf de 1,5 m in acht. Zij 

geven hun kind voor het afzettape af aan de leerkracht.  

 

De groepen van juf Miriam, Juf Linda/juf Claudia en juf Sophie/juf Carlien komen door het hek aan 

de kant van de Pergolesilaan het plein op, geven hun kind af voor het tape bij de klas en lopen het 

plein af via de zijhekken aan de kant van de gymzaal. 

 

De groepen van Juf Vivianne, juf Amy, juf Laura/juf Manon en juf Nienke lopen via het hek aan de 

kant van de hoofdingang langs de klassen, geven hun kind af aan de leerkracht en lopen door 

naar het hek aan de kant van de Mahlersingel om het plein te verlaten. 

 

De kinderen de groepen 3-4 gaan zelfstandig via hun eigen buitenklassendeur naar binnen.  

De ouders mogen niet op het schoolplein en houden zich buiten het schoolplein aan de 1,5 m 

afstand.  

Kinderen nemen de kortste weg.  

  

De kinderen van 5-8 die met de fiets komen, gaan via de ingang van de onderbouw (aan de 

kant van de fietsenstalling) naar binnen.  

De ouders mogen niet op het schoolplein en houden zich buiten het schoolplein aan de 1,5 m 

afstand. 

Kinderen van de groepen 7 en de groep 6 van juf Dorine nemen de smalle trap naar boven.  

De kinderen van de groepen 5, 6 en 8 nemen de grote trap in de hal.  
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De kinderen van groep 5-8 die niet met de fiets komen, gaan via de hoofdingang naar binnen 

en gebruiken de grote trap om naar hun klas te gaan. Ouders mogen niet op het schoolplein en 

houden zich aan de 1,5 m afstand van elkaar. 

  

AFHALEN  

De ouders van groep 1-2 van juf Nienke, Laura/Manon, Amy wachten buiten het hek aan de 

Mahlersingel. Als de leerkracht u ziet, stuurt zij uw kind naar u toe.  

De ouders van groep 1-2 van juf Miriam, Linda/Claudia, juf Sophie/Carolien wachten op 

de speelplaats. Als de leerkracht u ziet, stuurt zij uw kind naar u toe.  

De ouders van groep 1-2 van Vivianne wachten buiten het hek aan de Mahlersingel. Als de 

leerkracht u zier, stuurt zij uw kind naar u toe.  

Ouders van groep 3-4 wachten buiten het hek aan de Mozartlaan of Pergolesilaan. U spreekt 

met uw kind af waar u uw zoon / dochter ophaalt. De kinderen komen zelfstandig door hun eigen 

klassendeur naar buiten.  

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar huis of u spreekt af waar u op uw kind 

wacht.  

De kinderen die gebruik maken van de BSO worden in de school opgehaald. 

 

Wij begrijpen dat de ouders van school elkaar ook lang niet gezien hebben en er ongetwijfeld veel 

bijgepraat kan worden, toch vragen wij u om niet bij school te blijven hangen de direct met uw 

kind richting huis te gaan. 

 

Wilt u deze procedure met uw kind bespreken, zodat ook zij weten hoe het maandag gaat 

verlopen?  

 

Maandag kijken wij hoe één en ander verloopt en passen aan waar nodig. 

Wij rekenen er echter op dat met een dosis gezond verstand en een gedeeld 

verantwoordelijkheidsgevoel de 1,5 m afstand waar gemaakt wordt! 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter Zuijdam 

 

 

 


