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Beste ouders, 

 

Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen m.i.v. maandag 8 juni weer geheel open 

gaan. We zijn blij dat we weer volledig open kunnen gaan, al hebben we nog steeds te 

maken met de nieuwe werkelijkheid en zullen we hier invulling aan moeten geven. (Zie 

daarvoor het kopje “de invulling vanaf 8 juni”.) 

 

MR 
De MR is akkoord met de invulling van het volledig open gaan van onze school per 8 juni 

a.s. en dat de school zich daarbij laat leiden door het Protocol ‘volledig openen 

basisonderwijs’.  

Namens de MR, Hilda Bosma. 

 

De invulling vanaf 8 juni 2020  

 

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 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. 

 

Aanvangstijden (iets aangepast): 

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 staan voorlopig bij de kinderen van groep 6) en 

gebruiken de hoofdingang; ouders blijven buiten de hekken. De leerkracht haalt de 

kinderen op. 
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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 (reminder): 

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! 

 

Pauzes (reminder):  

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 (nieuw): 

Er mag vanaf maandag 8 juni weer getrakteerd worden. Indien er kinderen zijn, die in de 

afgelopen periode jarig zijn geweest en alsnog willen trakteren dan mag dat, maar wel 

graag in overleg met de leerkrachten om dit te reguleren.  

 

Afstand (reminder)  

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 en van volwassenen onder elkaar; dit blijft in de praktijk toch 

wel lastig, maar we blijven het proberen! 

 

Jassen en tassen (aangepast!): 

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 (reminder): 

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

en niezen in de elleboog. 

 

Ziekte (reminder): 

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 mogen tot aan de zomervakantie geen gebruik maken van de sporthal. We gaan tot 

die tijd bewegen op het schoolplein.  

 

Schoonmaak: 

Alle dagen na schooltijd vindt een intensieve schoonmaak plaats. 

 

 



Nieuwe leerling:     

We heten welkom: Folkert Joustra (in groep 1). We wensen hem een fijne tijd toe bij 

ons op school.  

 

Formatie 2020-2021 (personele invulling) 

Het bestuursformatieplan CBO De Greiden is vastgesteld. Dit houdt voor CBS De 

Foareker in dat we door de krimp met 0,1000 FTE (= een halve dag) worden gekort in 

het komende schooljaar. We hebben jaarlijks € 24.000,00 aan gelden voor de werkdruk.  

In het team hebben we besloten om weer in vier groepen te gaan werken. Dezelfde 

groepen als dit schooljaar. 

De jaarlijkse werkdrukgelden worden in dit schooljaar geheel formatief ingezet, o.a. 

wordt juf Riny van der Vliet uit deze gelden betaald.  

 

Welke leerkrachten staan voor de groepen: 

Groep 1/2:  

Riny van der Vliet (maandag) en Wilma Overal (dinsdag t/m donderdag), de kleuters 

gaan op vrijdag niet naar school. 

Groep 3/4:   

Juf Ineke Duipmans (maandag t/m woensdag) en juf Wendy Kuipers (donderdag t/m 

vrijdag). 

Groep 5/6 

Juf Hanneke Westra (maandag t/m woensdag) en juf Rennie Landman (woensdag t/m 

vrijdag).  

Groep 7/8: 

Juf Akke Froukje Boonstra-Kuipers (maandag t/m woensdag) en juf Saskia Ploeg – van 

Arum (woensdag t/m vrijdag). 

 

Juf Wendy Kuipers is tevens de IB-er van de school, zij voert deze taak meestal op de 

woensdag en deels op de dinsdag uit. 

 

Meester Jan Keuning is drie dagen in de week aanwezig (tot de Kerstvakantie, daarna 

gaat hij met vervroegd pensioen). 

o Maandag en dinsdag: directietaken (soms i.p.v. de maandag de donderdag) 

o Woensdag: directietaken en andere beleidszaken. 

 

Personeel 

Na 17 jaar komt er per 31 juli 2020 een einde aan het dienstverband, van onze zeer 

gewaardeerde schoolschoonmaakster Johanna Tuinstra – Mollema. Ze is kort geleden 70 

jaar geworden en dus een respectabele leeftijd om te stoppen met werken. We wensen 

haar nog vele goede jaren in gezondheid toe. 

Ze wordt per 1 augustus 2020 opgevolgd door Anita Postma uit Easterein. Anita is nu al 

aanwezig in school als invalkracht voor Johanna Tuinstra - Mollema, die zoals u weet, 

herstellend is van een operatie aan haar hart.  

 

De nieuwe website 

Deze is al een tijdje “in de lucht”. Wellicht hebben sommigen van u de site al ontdekt. 

Onze vorige website werd gevonden door bijv. in Google Foareker in te vullen. Daarna 

was de Foareker snel gevonden, deze had namelijk een eigen domein, www.foareker.nl. 

De nieuwe website heeft het volgende adres: www.foareker.degreiden.nl. De 

ontwikkelaar geeft aan dat hoe meer “hits” onze nieuwe site krijgt hoe hoger het 

resultaat in de zoeklijst zal zijn. Dit laatste klopt al, in Google staat onze website al 

bovenaan. 

NB. Het fotoalbum is helaas nog niet gereed. Om het fotoalbum in te kunnen zien, willen 

we dat u dat middels een persoonlijk wachtwoord kunt openen, dus niet zoals voorheen 

met één wachtwoord voor u allen. Dit is natuurlijk ingegeven door de privacywetgeving.  

Op dit moment is dat nog niet mogelijk, er wordt aangewerkt. 
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 “Blaasklas” groep 5 

We hebben besloten dit project te stoppen. De korpsen etc. oefenen ook niet. Ook zij 

vermoeden dat kleine druppels een gevaar kunnen zijn om verspreiding van het virus te 

veroorzaken. Het voornoemde protocol geeft anders aan (II-1), maar uiteindelijk 

beslissen wij als team. Dit jaar dus geen afsluitend schoolconcert door de leerlingen van 

groep 5. 

NB. Heeft u thuis nog een instrument, wilt u deze dan z.s.m. meegeven aan uw kind. Bij 

voorbaat dank. 

 

VVN les verkeer op het plein  

Op donderdag 18 juni krijgen alle groepen in ongeveer een uur tijd een les verkeer op 

het plein, deze wordt gegeven door gastdocenten. Groep 1/2 zal op diverse plekken gaan 

oversteken op een uitgezet parcours. De andere groepen gaan fietsen op het plein ook op 

een uitgezet parcours. Dus op donderdag 18 juni komen alle leerlingen van groep 3 t/m 

8 op de fiets naar school. 

 

Afscheid groep 8 

We kunnen zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven het afscheid van groep 8 niet 

organiseren zoals we al jaren zijn gewend.  

We hebben ideeën om een totaal ander afscheid te gaan houden voor deze groep. Het is 

allemaal nog in concept, maar we kunnen alvast wel het thema doorgeven: “De n8 van 

groep 8”!  

 

Belangrijke mededelingen 

 

• Studiedag voor het personeel: woensdag 17 juni 2020. De leerlingen zijn deze dag 

vrij. 

• VVN les verkeer: donderdag 18 juni op het plein o.l.v. van gastdocenten 

• De oudergesprekken voor de groepen 3 t/m 7 zijn gepland op: maandag 22 

en woensdag 24 juni 2020; deze mogen niet op school worden gehouden. We gaan 

Microsoft Teams inzetten om met u te videobellen. U hoort er binnenkort meer 

over. De leerkrachten van groep 1 en 2 doen het anders, er wordt met alle ouders  

telefonisch contact opgenomen. Ze beginnen er volgende week al mee.   

• Het dorpsfeest gaat niet door. De donderdag is altijd een schoolse dag. Dit 

houdt in dat alle kinderen op donderdag 25 juni 2020 naar school gaan en op 

vrijdag 26 juni 2020 vrij van school zijn. 

• Afscheid groep 8: woensdag 1 juli 2020, wel een andere invulling dan anders! 

• Einde schooljaar: vrijdag 3 juli. De kinderen komen om 12.00 uur uit. De 

leerlingen van groep 1 en 2 hebben op donderdag 2 juli hun afscheid van dit 

schooljaar en zijn natuurlijk de vrijdag vrij. 

• Zomervakantie: van zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus 2020  

 


