
 

 
Nieuwsboog extra - 5 juni 2020 

 
 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en kinderen, 

Het is bijna zover: de school gaat weer voor de volledige klassen open. De leerkrachten en het                 
management zien er naar uit! We hebben echter nog steeds te maken met regels en richtlijnen. 

Wij willen u informeren over hoe wij praktische zaken vanaf 8 juni gaan invullen. Daarover leest u in                  
deze Nieuwsboog. 

Voor het opstellen van deze zaken hebben wij gebruik gemaakt van de richtlijnen uit het protocol                
‘volledig-openen-basisonderwijs’. Het protocol is besproken met de leden van de          
medezeggenschapsraad en met het team. Hun inbreng is verwerkt in het definitieve protocol. Dit              
nieuwe protocol komt voor een groot gedeelte overeen met het protocol tijdens het 50/50 onderwijs.               
We vragen u deze Nieuwsboog aandachtig te lezen en mee te werken aan de gestelde regels.  

Met vriendelijke groet, ook namens het team, 

Bart Scheffer en Gerbert Boor 

 

De 8 basisregels van het vernieuwde protocol 
● Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 
● Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
● Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
● Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 
● Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 
● De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
● Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 
● Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. 

 

Overzicht van ingangen en looproutes 
Op onderstaande afbeeldingen is te zien welke ingangen er gebruikt worden en waar u uw kind(eren)                
kunt halen en brengen. Nogmaals geven wij aan dat de ouders van de peuterspeelzaal wel het                
schoolplein mogen betreden bij het halen en brengen via de aangewezen ingang, waarbij ook              
verzocht wordt dat zij zo spoedig mogelijk het plein weer verlaten via dezelfde ingang. De               
Kiss&Ride-zone blijft alleen voor de medewerkers en de kinderopvang/BSO. 

  

Geef(t) je toekomst kleur!   



 

 

Gebruik ingangen en looproutes 
Om spreiding van de kinderen bij de school te realiseren, blijven we gebruik maken van de                
verschillende buitendeuren. Binnen de school hebben wij looproutes met de kinderen afgesproken,            
zodat er geen ophopingen hoeven te ontstaan. Kinderen hangen vanaf maandag bij binnenkomst hun              
jas en tas gewoon op bij hun kapstok van de klas. 

 

  

Geef(t) je toekomst kleur!   



 

 

Brengen / ophalen kinderen 
Wij hadden al een aantal regels opgesteld ten aanzien van het brengen en ophalen van de kinderen.                 
Deze regels blijven gelden: 

- Het is niet toegestaan om ouders in de school of op het schoolplein te laten, ook willen wij                  
groepsvorming op het plein en in de omgeving van de school voorkomen. 

- De instroom van kinderen is tussen 08.15 uur en 08.25 uur, de kinderen moeten bij aankomst op                 
school direct naar hun lokaal gaan. 

- Laat uw kind(eren), indien verantwoord, zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen. Brengt u             
ze wel weg wilt u dan kort afscheid nemen en de omgeving van de school weer verlaten? 

- Ouders komen niet op het plein wanneer zij hun kinderen naar school brengen, met uitzondering               
van de ouders van de peuterspeelzaal ‘Het Kwetternest’ (i.v.m. de jonge leeftijd van de              
kinderen). 

- Het brengen van de kinderen gebeurt op de daarvoor aangewezen plekken. Hierbij vragen wij u               
voldoende afstand te houden tot de andere volwassenen. De kinderen gaan direct naar hun klas               
en zijn dus niet tot 08.25 uur op het plein aan het spelen. 

- Na schooltijd komen de kinderen met hun leerkracht naar buiten via de aangegeven in- en               
uitgang. Hier kunt u uw kind(eren) ophalen. 

- De kinderen van de groepen 1 en 2 moeten ook worden afgezet bij de aangewezen plekken. De                 
kinderen moeten dus zelfstandig naar de buitendeur van hun klaslokaal lopen en worden door de               
leerkracht aan het eind van de dag begeleid naar de plek waar u uw kind heeft afgezet. We                  
vragen ouders van groep 1/2 met klem om hier op een goede manier mee om te gaan.  

- Wanneer uw kind naar een BSO gaat na 14.00 uur wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht,                  
zodat wij een overzicht hebben per dag. Wij verzamelen de kinderen om 13.55 uur in de hal en                  
brengen ze naar de Kiss&Ride-zone waar de BSO’s op de kinderen wachten. 

Contact met ouders 
Zoals u heeft kunnen lezen, is het nog steeds niet toegestaan om ouders toe te laten in de school.                   
Ouderhulp kan dus ook niet worden ingezet. Wanneer er gesprekken (moeten) plaatsvinden, zal dit              
zoveel mogelijk middels videobellen of telefoon plaatsvinden. 

Rapporten 
Vanwege de omstandigheden hebben wij ervoor gekozen om het moment waarop de rapporten voor              
groep 1 t/m 7 mee naar huis gaan naar achteren te schuiven. De rapporten zullen nu op maandag 6                   
juli met de kinderen mee naar huis komen. De rapportmappen zijn op dit moment nog thuis. Wilt u                  
ervoor zorgen dat de rapporten ingeleverd worden op vrijdag 12 juni bij de leerkracht van uw                
zoon/dochter? Graag in een tas vervoeren! 
 
Rapportgesprekken 
Vanwege het verplaatsen van de uitgifte van de rapporten hebben wij de laatste gesprekken van het                
jaar ook verplaatst. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 7 juli en donderdag 9 juli. Op dit                 
moment zijn wij aan het onderzoeken of we de gesprekken in de buitenlucht (op het plein) kunnen                 
laten plaatsvinden of dat er toch voor een digitale vorm gekozen wordt. Zodra wij dit duidelijk hebben,                 
wordt u geïnformeerd. 

 

Geef(t) je toekomst kleur!   



 

Pauzes 
De groepen hebben, op verschillende tijden, alleen met hun eigen groep pauze en de groepen houden                
gescheiden pauze van elkaar. 

Materialen 
Alle materialen van school moeten op maandag 8 juni weer op school aanwezig zijn, dus wij                
verwachten alle Chromebooks (opgeladen!) inclusief opladers, schriften, werkboeken e.d. weer op           
school. 

Thuisblijf regels 
Wij krijgen regelmatig vragen of een leerling wel of niet naar school mag komen. Hieronder leest u de                  
RIVM-adviezen en richtlijnen: 
 
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 
• Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten*) blijft thuis: 

• Neusverkoudheid. 
• Hoesten. 
• Moeilijk ademen/benauwdheid. 
• Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis. 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en                
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur                    
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels 

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft,               
blijft de leerling ook thuis. 

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de                  
opvang. 

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft,                 
moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie                  
voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis. 

*) Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het                  
kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt                  
het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: RIVM              
Langdurig-neusverkouden-kinderen. 

Hygiëne 
Vanzelfsprekend blijven wij ook alle richtlijnen ten aanzien van de hygiëne in acht nemen. Een               
wijziging ten opzichte van het vorige protocol is dat desinfecterende producten, zoals handgel en              
oppervlakte spray volgens het RIVM geen toegevoegde waarde hebben ten opzichte van reinigen met              
water en zeep. Deze middelen zorgen ook voor gezondheidsrisico’s in klaslokalen. Kinderen reinigen             
hun handen dus gewoon met water en zeep. Ook zijn er verscherpte afspraken gemaakt met het                
schoonmaakbedrijf, zij maken iedere dag intensief ‘Corona-proof’ schoon en hebben een uitbreiding            
op hun dagelijkse uren om dit te doen. 

Trakteren 
Er mag weer getrakteerd worden in de klassen, mits de traktaties voorverpakt zijn. Dit in verband met                 
de hygiëne-richtlijnen. Het rondgaan langs de meesters en juffen mag niet, de verjaardagen worden              
in de eigen groep gevierd.  
 

Afscheid groep 8 
We zijn druk in overleg om het afscheid van groep 8 vorm te geven waarbij we de richtlijnen van het                    
RIVM volgen. Volgende week zullen de ouders en leerlingen van groep 8 informatie ontvangen.  

Geef(t) je toekomst kleur!   

https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

