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Heropening van de scholen 
Vorig weekend hebben we gehoord dat de scholen m.i.v. 8 februari weer open gaan. Goed nieuws voor alle kinderen 
die zin hebben om elkaar weer te ontmoeten en samen te kunnen spelen en leren op school. Ook de leerkrachten zien 
ernaar uit om de leerlingen weer te zien en het normale lesgeven op te pakken. De afgelopen weken hebben de 
leerkrachten zich ingespannen om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk door te laten gaan. We hebben ook 
gemerkt hoe jullie als ouders, je best hebt gedaan om dit mogelijk te maken en te ondersteunen. Groot respect 
daarvoor! We zijn jullie dankbaar.  
Tegelijkertijd maken we ons ook zorgen. De besmettingscijfers zijn nog steeds hoog en nieuwe varianten lijken 
besmettelijker. We zullen op school maatregelen treffen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. In deze 
nieuwsbrief stellen we jullie hiervan op de hoogte. 
 

Begin- en eindtijden 
De begin- en eindtijden van de lessen zijn net, zoals voor de kerstvakantie,  wisselend per combinatiegroep.  
De begintijden zijn als volgt: 
Groep 1/2  

• De kinderen komen om 8.05 uur op school, liefst niet eerder of later. 

• Ze verzamelen zich op het plein voor het speellokaal, daar is ook hun juf. 

• Ouders blijven buiten de hekken van het schoolplein. Nadat hun kind op het plein is, ligt de 
verantwoordelijkheid bij de leerkracht en kunnen de ouders gerust naar huis gaan. Dit voorkomt 
groepsvorming op de stoep of de straat.  

• De leerkracht neemt de kinderen mee de school in. 
Groep 3/4  

• De kinderen komen om 8.15 uur op school.  

• Ze verzamelen zich voor de zandbak op het schoolplein. 

• Ouders blijven buiten de hekken.  

• De leerkracht neemt de kinderen mee de school in. 
Groep 5/6 

• De kinderen komen om 8.10 uur op school.  

• Ze verzamelen zich bij de glijbaan op het schoolplein. 

• Eventuele ouders blijven buiten de hekken.  

• De kinderen van groep 5/6 gebruiken de hoofdingang. 

• De kinderen gaan op teken van de leerkracht de school in. 
Groep 7/8  

• De kinderen komen om 8.20  uur op school. 

• Ze verzamelen zich bij de rekstok op het schoolplein  

• Eventuele ouders blijven buiten de hekken.  

• De kinderen gaan op teken van de leerkracht de school in. 
 

Ook de eindtijden zijn verschillend: 

• Groep 1/2 gaat uit school tussen 13.55 en 14.00 uur via de kleuteringang 

• Groep 5/6 gaat uit school tussen 14.00 en 14.05 uur via de hoofdingang. 

• Groep 3/4 gaat uit school  tussen 14.05 en 14.10 via de kleuteringang. 

• Groep 7/8 gaat uit school tussen 14.10 en 14.15 via de hoofdingang 
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Ouders die hun kind(eren) op komen halen, staan aan de overkant van de straat. Ze voorkomen groepsvorming en 
houden onderling de welbekende  1 ½ meter afstand van elkaar. De kinderen gaan na schooltijd direct naar huis. 
 

Cohortering 
In het nieuwste protocol is cohortering een dringend advies voor de kinderen van de groepen 5/6 en 7/8. 
Cohortering houdt in dat de kinderen worden opgedeeld in kleine groepjes en dat het contact tussen de groepjes 
zoveel mogelijk wordt beperkt in school. In de groepen 5/6 en 7/8 werken we met deze cohorten. De kinderen zijn 
verdeeld in tafelgroepjes van 4 of 5. Ze gaan per tafelgroepje naar binnen en naar buiten op teken van de leerkracht. 
Dat geldt voor het in- en uitgaan aan het begin en einde van de schooldag en ook voor de pauzes. Op deze manier 
proberen we de contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee het besmettingsgevaar te verminderen.  
 

Pauzes 
Evenals de begin- en eindtijden, zijn ook de pauzes  verschillend. De kinderen zijn dit de afgelopen maanden al 
gewend en dit houden we voorlopig aan. Groep 3/4 heeft ’s ochtends om 9.55 uur pauze en groep 5/6 en 7/8 om 
10.15 uur. We houden op het plein een verdeling aan, zodat de groepen 5/6 en 7/8 zich niet mengen. 
 

Ouders in school 
De richtlijnen wat betreft de aanwezigheid van ouders in school zijn onveranderd. In principe komen ouders niet in 
school. Het kan voorkomen dat er een dringende reden is om naar school te komen. Mocht zich dat voordoen, dan 
kunnen jullie telefonisch een afspraak maken. We kiezen dan een geschikte plaats en tijd om op veilige afstand met 
elkaar te kunnen spreken. 
 

Thuisblijven 
Kinderen met coronaklachten blijven thuis. Daarbij vragen we jullie om het zekere voor het onzekere te nemen. In 
twijfelgevallen is het verzoek om jullie kind thuis te houden. Van de GGD hebben we bericht gehad dat er nog voor 
maandag een nieuwe beslisboom komt. Die stuur ik naar alle ouders zodra we die binnen hebben. 
 

Traktaties 
Kinderen mogen hun klasgenoten trakteren op school, omdat ze jarig zijn (geweest). Willen jullie met de leerkracht 
overleggen op welke dag er getrakteerd wordt, zodat we het wat kunnen spreiden? We zouden graag zien dat de 
kinderen een verpakte, liefst gezonde, traktatie meenemen naar school. 

 

Gymnastiek 
De komende 2 weken, tot de voorjaarsvakantie, is er géén gymnastiek in de gymzaal. De bewegingsactiviteiten 
worden op het plein gehouden. 

 

Citotoetsen  
In gewone omstandigheden is dit de tijd van Citotoetsen en oudergesprekken. Het is belangrijk dat de kinderen de 
komende week eerst wennen aan school. De weken erna nemen de leerkrachten naar eigen inzicht mogelijk enkele 
citotoetsen af. Het doel van het afnemen van de toetsen is dat de leerkracht inzicht krijgt in de beheersing van de 
leerstof door de kinderen. De leerkracht kan dan bepalen welke leerstof eventueel nogmaals aangeboden of 
herhaald moet worden.  

 

Oudergesprekken 
In de maand maart ontvangen alle ouders een uitnodiging van de groepsleerkracht van hun kind(eren) voor een 
oudergesprek via Teams. Voor groep 8 zal dat begin maart zijn, i.v.m. de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.  

 


