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Beste ouders, 

 

Hierbij de eerste nieuwsbrief, deze is van belang i.v.m. de start van dit schooljaar. 

 

Ten eerste heten we alle kinderen weer van harte welkom.  

Wij hebben er allemaal ontzettend veel zin in om weer te beginnen. 

 

We starten dit jaar op basis van de regelgeving die ingevoerd is op maandag 8 juni 2020, zoals u 

verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen. 

 

Evenals vorig jaar starten we met de ‘De Gouden Weken’, een fijne manier om te komen tot een 

goede groepsvorming. 

 
Naar school in dit schooljaar: 

 
Uit Protocol volledig openen basisonderwijs, zie daarvoor:           

                   https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/ 

 

Protocol volledig openen basisonderwijs Pagina 2 van 8 Vanuit het kabinetsbesluit zijn met 

ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs:  

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact 

voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen nog niet op het schoolplein of in de school.  

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  

8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  

 

Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, 

waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen 

worden genomen.  

NB. Daar waar gesproken wordt over groep of klas kan dit ook een andere vorm van vaste 

groepssamenstelling zijn. 

 

Ouders niet in school en op het plein: 

Wellicht heeft u vernomen dat ouders weer in scholen mogen komen mits er een protocol gevolgd 

wordt, echter dit is te omvangrijk, tijdrovend en dus belastend voor een team. I.v.m. het weer 

oplaaien van het coronavirus kiezen wij er voor u, als ouders, nog niet toe te laten in school en op 

het plein. U kunt afscheid nemen van uw kind(eren) bij hek.  

 

Voor ouders van nieuwe leerlingen maken we een uitzondering, deze worden persoonlijk benaderd 

door de betrokken leerkrachten en er worden daarna verdere afspraken gemaakt. 

We hopen op betere tijden. 
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Indien er contact nodig is tussen ouders en leerkrachten, belt u met school en kunnen afspraken 

worden gemaakt. 

 

Aanvangstijden: 

Groep 1/2 komt om 8.05 uur op school; de leerkracht vangt de leerlingen op bij het hek 

(kleuteringang); ze stellen zich op in een rij en gaan tegelijk de school in via de kleuteringang. 

 

Groep 3/4 komt om 8.15 uur in school; de kinderen stellen zich op in hun rij op hun vaste plek; via 

de kleuteringang en eventuele ouders blijven buiten de hekken. De leerkracht haalt de kinderen op. 

 

Groep 5/6 komt om 8.10 uur in school, de kinderen stellen zich op in de rij op hun vaste plek (de 

kinderen van groep 5 staan voorlopig bij de kinderen van groep 6) en gebruiken de hoofdingang; 

ouders blijven buiten de hekken. De leerkracht haalt de kinderen op. 

 

Groep 7/8 komt om 8.20 uur in school; de kinderen stellen zich op in de rij op hun vaste plek; evt. 

ouders blijven buiten de hekken. De leerkracht haalt de kinderen op. 

 

Vertrektijden: 

Groep 1/2 vertrekt om 13.55 uur; ouders staan aan de overkant van de straat en houden de 

tenminste 1,5 m. afstand van elkaar. 

 

Groep 5/6 vertrekt om 14.00 uur via de hoofdingang. 

 

Groep 3/4 vertrekt om 14.05 uur via de kleuteringang, eventuele ouders staan aan de overkant van 

de straat en houden minstens 1,5 m. afstand van elkaar. 

 

Groep 7/8 vertrekt om 14.10 uur via de hoofdingang 

 

Alle kinderen verlaten het plein onmiddellijk na vertrek! 

 

Pauzes:  

Elke leerkracht gaat met zijn/haar groep op het plein. Twee groepen tegelijk, verdeeld over het grote 

en het kleine plein, in de tweede pauze wordt er gewisseld, i.v.m. gebruik tafeltennistafel en de 

pannakooi. 

 

Traktaties bij verjaardagen: 

Er mag weer getrakteerd worden.  

 

Afstand:  

Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven geen 1,5 m. afstand van elkaar te houden; de leerkracht 

dient wel 1,5 m. afstand te houden van de kinderen en van volwassenen onder elkaar; dit blijft in de 

praktijk toch wel lastig, maar we blijven het proberen! 

 

Jassen en tassen: 

De leerlingen blijven allemaal buiten, totdat de leerkracht ze ophaalt. Ze komen dus niet eerder naar 

binnen om de tassen binnen te brengen.  

Voor alle groepen geldt: eerst de jas en tas mee naar het lokaal. Daarna worden in tweetallen de 

spullen naar de kluisjes gebracht. 

 

Hygiëne voorschriften: 

Vaak handen wassen met water en zeep, afdrogen met papieren handdoekjes; hoesten en niezen in 

de elleboog. 
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Ziekte : 

Kinderen die ziek zijn gaan in principe niet school. Nu in de coronatijd is het verstandig de kinderen 

thuis te houden bij verkoudheidsklachten, koorts in het gezin, veel niezen en moeilijk ademen. Bij 

twijfel nemen we de temperatuur middels een voorhoofdsthermometer op en bij 38 graden of meer 

moet het zieke kind naar huis.  

 

Gymnastiek 

We mogen weer gebruik maken van de sporthal. We dienen wel aan bepaalde regels te voldoen, deze 

zijn bekend bij de betrokken leerkrachten.  

 

Groep 3/4: dinsdagmiddag van 12.45 – 13.45 uur (de kinderen zijn om 14.00 uur weer bij school) 

 

Groep 5/6: vrijdagmiddag van 13.00 – 14.00 uur (de kinderen gaan vanaf de sporthal naar huis)  

 

Groep 7/8: dinsdagmiddag van 13.00 – 14.00 (de kinderen gaan vanaf de sporthal naar huis)  

 

Schoonmaak: 

Alle dagen na schooltijd vindt een intensieve schoonmaak plaats. 

 

Videofilmpje: 

De leerkrachten maken maandag 15 augustus as. een filmpje in de klas, zodat u kunt zien waar uw 

kind in de groep zit. Dit wordt via de mail met u gedeeld. 

 

Klasbord: 

We vragen u met klem om deze app op uw telefoon, tablet of computer te installeren. Alle 

groepsinformatie zal via dit medium worden gedeeld. 


