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Beste ouders, 

 

Het kabinet heeft dinsdagavond 21 april 2020 besloten dat de basisscholen weer open 

gaan. De scholen mogen zelf hier een invulling aangeven, omdat we onder anderen met 

een nieuwe werkelijkheid leven van tenminste 1,5 m. afstand.  

 

Het is een heel gepuzzel geweest om de richtlijnen uit het protocol ‘heropening van 

basisscholen’ welk wij, als team, als leidraad hebben gebruikt om de herstart op 11 mei 

in te vullen. Dit protocol is opgesteld door afvaardigingen uit de PO-Raad, de 

onderwijsbonden en bonden voor ouders. Voor wie dat protocol wil inzien, verwijzen we u 

naar de website Weeropschool.nl. 

 

MR 
De MR is akkoord met de invulling van het open gaan van onze school per 11 mei a.s. en 

is blij dat het de leerkrachten gelukt is om deze puzzel te leggen volgens het protocol 

van de PO-Raad. 

Namens de MR, Hilda Bosma. 

 

Personeel 

Juf Rennie Landman is weer helemaal hersteld en kan haar werkzaamheden m.i.v. 

maandag 11 mei weer oppakken, echter zal ze gaan werken op woensdag t/m vrijdag.  

Juf Petra Yntema gaat juf Heleen Rijpma tot aan de zomervakantie vervangen, zij kan 

alleen in het eerste deel van de week (maandag t/m woensdag) de vervanging doen.  

Juf Saskia Ploeg – van Arum is nog niet hersteld, ze zal wel regelmatig op school zijn. Na 

verloop van tijd zal dit uitgebreid worden. Juf Akke Froukje Kuipers gaat haar vervangen.  

 

Hoe gaan we als school aan de herstart een invulling aangeven? 

Wij gaan werken met de helft van de leerlingen op school. Die helften noemen we 

cohorten. We hebben er naar gestreefd om alle kinderen uit een gezin in hetzelfde cohort 

te plaatsen.  

De kinderen gaan vaste dagen naar school:  

cohort 1 op maandag en woensdag en  

cohort 2 op dinsdag en donderdag.  

De vrijdag is een wisseldag. We hebben ervoor gekozen om niet op de vrijdag na 

tweeëneenhalf uur te gaan wisselen. Dit is veel te lastig i.v.m. de intensieve 

schoonmaak. De meeste scholen in Nederland kiezen ervoor om de ene week cohort 1 

drie dagen naar school te laten gaan en de andere week cohort 2. 

Daarbij gelden de volgende afspraken: 

Er is geen fysiek contact tussen ouders en het onderwijzend personeel. 

De ouders komen niet op het plein en dus ook niet in de school. 

Zie de bijlage voor de cohorten. 

 

NB: i.v.m. met de lesuitval tijdens de Hemelvaartsdagen, gaat Cohort 2 op vrijdag 15 

mei naar school en Cohort 1 gaat dan op vrijdag 29 mei naar school. Indien we het niet 

zo doen gaat Cohort 2 namelijk twee dagen minder naar school! 
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Aanvangstijden: 

Groep 1/2 komt tussen 8.05 en 8.10 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 tussen 8.15 en 8.20 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 tussen 8.10 en 8.15 uur in school, de kinderen stellen zich op in de rij op 

hun vaste plek (de kinderen van groep 5 gaan voorlopig staan 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 tussen 8.20 en 8.25 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 tussen 13.55 en 14.00 uur; ouders staan aan de overkant van de 

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

Groep 5/6 vertrekt tussen 14.00 en 14.05 uur via de hoofdingang. 

Groep 3/4 vertrekt tussen 14.05 en 14.10 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 tussen 14.10 en 14.15 via de hoofdingang 

 

Alle kinderen verlaten het plein onmiddellijk na vertrek! 

 

Wie krijgt wanneer van wie les 

 
 Ma 

Cohort 1 
Di 
Cohort 2 

Wo 
Cohort 1 
 

Do 
Cohort 2 

Vr 
Wisseldag 
1e keer 
Cohort 1 

Vr 
Wisseldag 
2e keer 
Cohort 2 

1 / 2           RV    12 lln WO  12 lln WO    12lln WO   12 lln Niet Niet 

       

3 /4       ID       9 lln ID      9 lln ID      9 lln WK     9 lln WK     9 lln WK     9 lln 

       

5      PY    7 lln PY     7 lln PY     7 lln    

5/6    RL 12 lln RL   12 lln RL    12 lln 

       

6/7 HK    10 lln HK  10 lln HK   10 lln Niet Niet Niet 

       

8      HW    8 lln HW    9 lln HW    8 lln  Niet Niet 

7/8    HW  14  lln AFK 13 lln AFK  14 lln 

       

 Tot.:  46 lln Tot.:  47 lln Tot.:  46 lln Tot.:  47 lln Tot.:  34 lln Tot.:  35 lln 

 
Noodopvang: ma. nnb, di. AFK, wo. PY of RL, do. AFK of HW en vr. nnb 

 

 
RV = Riny van der Vliet WO= Wilma Overal  HK = Harm Kappe 

ID = Ineke Duipmans WK = Wendy Kuipers HW = Hanneke Westra 

PY = Petra Yntema  RL = Rennie Landman 

AFK = Akke Froukje Kuipers 

 

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. 

 

 



 

Geen traktaties, totdat alle leerlingen weer tegelijk naar school gaan. 

Wanneer een leerling jarig is, wordt er voor hem of haar gezongen en krijgt de jarige een 

kaart. Omdat steeds maar de helft van de leerlingen van de groep aanwezig is, is het niet 

handig om te trakteren.  

 

Afstand  

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

maar we proberen het wel te realiseren; de leerkracht dient wel 1,5 m. afstand te 

houden van de kinderen; dit gaat lastig worden, maar we gaan 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. Elke leerling heeft twee tassen bij 

zich, namelijk de huiswerktas en een tas voor het eten en drinken in de pauzes. 

In groep 3/4 gaan de kinderen in een rij bij de kluisjes staan, steeds twee mogen de jas 

en tas in het kluisje brengen, dan naar het toilet om de handen te wassen. Alle andere 

groepen nemen eerst de jas en tassen mee naar het lokaal. Daarna in tweetallen de 

spullen in de kluisjes brengen. 

 

Hygiëne voorschriften: 

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

en niezen in de elleboog. 

 

Ziekte: 

Kinderen mogen niet ziek naar school. Bij twijfel nemen we de temperatuur middels een 

voorhoofdsthermometer op en bij 38 graden of meer moet het zieke kind naar huis.  

Ook als een kind de volgende klachten heeft mag het niet naar school: veel niezen, veel 

hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts. 

 

Gymnastiek 

We hebben vaste dagen voor gymnastiek. Dit zou inhouden dat het ene cohort wel 

gymnastiek krijgt en het andere niet, daarom vervallen de lessen gymnastiek. We doen 

bij mooi weer bewegingslessen op het plein, zodat alle kinderen hun beweging krijgen. 

 

Schoonmaak: 

Alle dagen na schooltijd vindt een intensieve schoonmaak plaats. 

 

Schoolreisjes 

De schoolreisjes gaan definitief dit schooljaar niet meer door. 

 

Noodopvang 

We gaan nog steeds uit van de lijst cruciale beroepen van de Rijksoverheid.  

Wanneer uw kind(eren) op een niet-lesdag niet thuis kan/kunnen zijn, door uw beroep, 

mag/mogen de kinderen naar school. Ze mogen niet geplaatst worden in het cohort dat 

op dat moment wel op school is. Ze moeten dus in een andere ruimte worden 

opgevangen, door het eigen personeel. We willen daarom het liefst deze groep zo klein 

mogelijk houden, vandaar dat u allen een mail in dezen heeft gehad. 

Op de vrijdag gaan de kleuters normaal ook niet school, de ouders hebben dit veelal al 

geregeld. Er wordt voor groep 1/2 op de vrijdag dan ook geen noodopvang geregeld. 

 

Kinderen die gebruik maken van de noodopvang, stellen zich om 8.20 uur op bij de 

tafeltennistafel, ze worden opgehaald. 

 

 



 

Afscheid groep 8 

Of we op 1 juni weer helemaal naar school gaan, is nog maar zeer de vraag. 

Echter we zitten wel met de nieuwe werkelijkheid. Het afscheid van groep 8 zal derhalve 

niet worden gehouden zoals we gewend zijn. Er kan dus geen musical met publiek 

worden gehouden, ook de afscheidsavond zal daarom niet doorgaan. We realiseren dat 

dit helemaal niet leuk is voor de leerlingen van groep 8, ze zien er al een heel jaar naar 

uit. We gaan een alternatief bedenken. We hopen op uw begrip. We houden u op de 

hoogte.  

 

Wat is er de afgelopen weken in de diverse groepen gebeurd? 

Alle kinderen hebben opdrachten gekregen van de leerkrachten, zowel digitaal als in een 

huiswerktas die door de leerkrachten is bezorgd. Voor vele kinderen was er uitleg via 

YouTube filmpjes en wekelijks waren er contacten met de kinderen via de verschillende 

vormen van sociale media. Natuurlijk was er het gemis van de fysieke contacten onder 

elkaar, daarom ziet iedereen er weer naar uit dat alles weer normaal gaat worden.  

In de laatste week hebben we toch nog even gebruik kunnen maken van Microsoft 

Teams, zodat de leerlingen elkaar weer eens konden zien, jammer natuurlijk dat dit niet 

eerder kon worden ingezet. 

 

Nieuwe leerlingen 

Alleen in de maand mei nemen we nog nieuwe kleuters aan; we doen dit in alle scholen 

van CBO De Greiden. 

 

Moederdag 

Het gaat ons niet lukken om een presentje voor Moederdag te maken met de kinderen 

(zondag 10 mei). Het komt nog wel, maar op een later tijdstip. 

 

Belangrijke mededelingen 

 

• Cohort 2 gaat op vrijdag 15 mei naar school. 

• Hemelvaartsvakantie: donderdag 21 t/m zondag 24 mei 2020. 

• Cohort 1 gaat op vrijdag 29 mei naar school. 

• Pinkstervakantie: zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020.  

• Studiedag voor het personeel: woensdag 17 juni 2020. 

• De oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 8 zijn gepland op: maandag 22 

en woensdag 24 juni 2020; of deze worden gehouden op de wijze zoals we gewend 

zijn, is nog maar zeer de vraag. We houden u op de hoogte. 

 


