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Nieuwe leerlingen 
We hebben er met ingang van maandag weer twee nieuwe leerlingen bij! In groep 1/2a van juf Daisy 
en juf Erna start maandag Romano en in groep 4 van juf Elisabeth en juf Angela begint Daan 
maandag. Romano en Daan hebben door de schoolsluiting helaas nog niet bij ons kunnen wennen, 
maar dit gaat zeker nog goedkomen. Alvast van harte welkom en een hele fijne tijd bij ons Romano 
en Daan! We plaatsen nog een foto van jullie in onze volgende nieuwsbrief (tenminste als we daar 
toestemming van jullie ouders voor krijgen). 
 

Onderwijsrooster 
Bijgaand treft u het aangepaste onderwijsrooster aan. We hebben in dit rooster inmiddels de door u 
aangegeven ruilen verwerkt. Ook hebben we er in vermeld voor welke kinderen thuisonderwijs nodig 
is. Deze kinderen zijn geel gemarkeerd. Verder hebben we in het rooster opgenomen voor welke 
kinderen en op welke dagen noodopvang nodig is. Dit hebben we paars gemarkeerd.  
 
Helaas zijn nog niet voor alle kinderen de noodopvangdagen helemaal duidelijk. Mocht het uw 
kind(eren) betreffen, dan vragen we u om zo snel mogelijk, maar uiterlijk in het weekend, via 
Schoudercom aan juf Nicolle door te geven wat de noodopvangdagen voor uw kind(eren) zijn. Dan 
kan juf Nicolle dit nog in het rooster verwerken en dan weten we precies wanneer we welke 
kinderen op school hebben. Bedankt voor uw medewerking alvast! 
 
Als we na 1 juni toch nog niet volledig open mogen, gaan we door met het rooster waar we nu mee 
gaan werken. 
 

Breng- en haaltijden 
Ter herinnering: om bij het brengen en ophalen door ouders en anderen een spreiding te 
bewerkstelligen, gaan we ruimere breng- en haaltijden hanteren. Voor de groepen 1 t/m 4 is de 
brengtijd van 08.20 uur tot 08.40 uur en de ophaaltijd van 14.00 uur tot 14.15 uur. Voor de groepen 
5 t/m 8 blijft de brengtijd van 08.20 uur tot 08.30 uur en is de ophaaltijd gewoon 14.00 uur, dit 
omdat een deel van deze kinderen al zelfstandig naar school komt. We vragen u vriendelijk, in het 
belang van uw eigen veiligheid en die van anderen, met de ruimere breng- en haaltijden rekening te 
houden en na het brengen en halen van uw kind(eren) meteen naar huis of elders te gaan, zodat het 
aantal volwassenen rondom de school zo beperkt mogelijk is. 
 

BSO 
We hebben onze gewijzigde schooltijden wel met het Kinderspeelkasteel binnen ons Kindcentrum 
afgestemd, maar niet met de andere BSO’s. Dus mocht uw kind naar een andere BSO gaan, dan 
verzoeken we u vriendelijk om de BSO zelf over de tijdelijk veranderde schooltijden te informeren. 
We hopen op uw begrip hiervoor! 

 
Onderwijs 
De kinderen krijgen op de dagen dat ze vanaf maandag 11 mei thuis zijn geen thuisonderwijs. We 

geven de kinderen voor deze dagen wel werk mee. Een uitzondering hierop zijn de kinderen uit 

risicogroepen of met een ouder, broertje of zusje in één van de risicogroepen. Deze kinderen krijgen 

een half uur per dag in een groepje instructie van één van de onderwijsassistentes.          



Het kan ook de komende tijd zijn dat de leerkracht van uw kind zich wel gezond voelt, maar conform 
de RIVM-richtlijnen niet op school mag werken óf dat de leerkracht ziek is. Als de leerkracht vanwege 
de RIVM-richtlijnen thuis is maar zich wel goed voelt, dan geeft de leerkracht thuisonderwijs. Als de 
leerkracht echt ziek is, dan proberen we vervanging te regelen. Als dit vanwege de schaarste niet 
lukt, zijn de kinderen thuis en hebben ze geen onderwijs. 
 

Gedragsregels 
We hebben in het kader van de veiligheid en hygiëne inmiddels gedragsregels opgesteld: algemene 
gedragsregels, aanvullende gedragsregels voor de kinderen, aanvullende gedragsregels voor u als 
ouders/verzorgers en aanvullende gedragsregels voor het team. U treft al deze gedragsregels 
bijgaand aan.  
 
We vragen u vriendelijk met name de algemene gedragsregels en de aanvullende gedragsregels voor 
de kinderen en uzelf goed te lezen en de algemene regels en de aanvullende regels voor de kinderen 
ook met uw kinderen te bespreken. Alleen samen kunnen we voor een veilige en hygiënische school 
zorgen! Dank voor uw moeite alvast!  
 
We nemen de algemene regels en de aanvullende regels voor de kinderen volgende week ook nog op 
school met de kinderen door.  Daarnaast hangen we ze ook in alle klassen op. 
 

Instructies persoonlijke hygiëne 
Verder hebben we nog handenwasinstructies voor bij alle waterpunten opgesteld. Deze komen 
gelamineerd bij alle waterpunten te hangen. Ook hebben we nog desinfectie-instructies opgesteld. 
Deze komen bij alle desinfectiedispensers te hangen. De handenwas- en desinfectie-instructie staan 
in hetzelfde document als de gedragsregels. Het zou fijn zijn als u ook deze instructies al thuis met 
uw kinderen zou willen doornemen. Bedankt alvast! 
 

Schoonmaakprotocol 
Tot slot hebben we voor de veiligheid en hygiëne in school ook nog een schoonmaakprotocol 
opgesteld. Ook dit treft u bijgevoegd aan.  
 

Overige maatregelen 
Naast het opstellen van bovenstaande documenten, hebben we ook allerlei praktische maatregelen 
getroffen en werkafspraken gemaakt. Veel hiervan blijken al uit bijgaande documenten. Een deel 
hiervan lichten we onderstaand kort toe. Daarnaast noemen we onderstaand ook nog wat 
maatregelen die niet uit bijgaande documenten blijken, zodat u een beeld heeft van hoe de school er 
uit ziet en hoe we zaken gaan aanpakken.  
 
Markeringen en afzettingen 

 We hebben voor u als ouders markeringen aangebracht waar u kunt 
gaan staan om uw kinderen te brengen en op te halen. 

 We hebben in alle groepen en op het speelplein een plek voor de 
leerkracht gecreëerd. Om kinderen toch van dichtbij veilig instructie te 
kunnen geven, hebben we voor elke groep een ‘kuchscherm’ besteld.  

 We hebben in de onderbouwgang een scheiding aangebracht tussen de 
groepen 1/2 en de groepen 3 en 4. 

 De bouwhoek is tijdelijk dicht. 
 

Alles alleen met eigen groep 

 Elke groep gebruikt een eigen ingang voor het op school komen en het van school vertrekken. 

 Elke groep gebruikt ook een vaste ingang voor het buitenspelen. 



 De kinderen werken, spelen en pauzeren alleen met de eigen groep; op het bovenbouwleerplein 
heeft elke groep eigen tafels en stoelen.  

 Elke groep heeft een eigen wc; de jongens plassen zittend. 

 Elke groep heeft een eigen plek om handen te wassen.  
 

Open deuren 
Om het aanraken van deurklinken zoveel mogelijk te voorkomen, laten we alle deuren open staan, 
ook de toegangsdeuren naar de wc-blokken. Dit doen we door deurstoppers te gebruiken. 

 
Buiten gym 
Alle kinderen gymmen buiten. Ingeval van extreem slecht weer, gymmen we niet. 

 
Lunch 
De kinderen lunchen met de eigen leerkracht. Ze krijgen geen melk op school. U betaalt immers niet 
voor het overblijven. Hierdoor kunnen we de melk niet financieren. 
 
Verjaardagen 

 We gaan geen verjaardagen meer inhalen; kinderen die jarig zijn geweest hebben we al aandacht 
gegeven. 

 Van kinderen die vanaf maandag 11 mei jarig zijn vieren we de verjaardagen wel. 

 De kinderen mogen wel trakteren, maar alleen op per stuk verpakte, gekochte dingen (dus bijv. 
een waterijsje of een zakje chips, niet een door u zelf verpakt iets). 

 De kinderen gaan niet de klassen rond, maar de aanwezige teamleden schrijven in de teamkamer 
wel op een kaart.  
 

Plasbroeken 
Als uw kind een plasbroek heeft, bellen we u op om uw kind te komen ophalen. Dat doen we niet bij 
de kinderen van de groepen 3 en 4, die zichzelf kunnen aan- en uitkleden. 

 
Thermometer 
We hebben een thermometer aangeschaft om kinderen ingeval van twijfel over koorts te kunnen 
(laten) temperaturen. 
 
 

Volgende reguliere InformatieBron vrijdag 29 mei 2020 


