
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief februari 2021-deel 1 
 
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van deze maand. Deze staat geheel in het teken van de 
heropening van de scholen. 
 
Aanstaande maandag, 8 februari, mogen de basisscholen weer open. Daatr zijn we 

natuurlijk heel blij mee!  We kijken er naar uit uw kind weer op onze school te zien en 

weer onderwijs op school te geven. We danken u voor uw enorme inzet en 

samenwerking, dat u met ons het onderwijs aan uw kind heeft mogelijk gemaakt 

afgelopen tijd. Dank u wel!  

Belangrijke info over terugkeer 
Binnen de overheid, de PO-Raad en andere organisaties is afgelopen dagen hard 

gewerkt aan het voorbereiden van de terugkeer van kinderen naar school. Veel dingen 

zijn hetzelfde gebleven als de vorige keer dat we weer naar school mochten, maar er 

zijn ook zaken aangescherpt of verandert. In deze brief informeer ik u over de zaken die 

op dit moment bekend en van belang zijn voor u en/of u kind(eren). 

Halen en brengen 
Het halen en brengen zijn altijd de drukke momenten op onze school. Daarover hebben 

we nu het volgende afgesproken: 

Indeling 

We komen in 4 groepen op school en gaan ook in 4 groepen weer naar huis. Om de 

gezinnen bij elkaar te houden, hebben we gekozen voor een alfabetische indeling voor 

de groepen 1 t/m 6. De kinderen van de groepen 7 en 8 komen (als het kan) op eigen 

gelegenheid of sluiten aan bij hun gezin. Dit zorgt ook voor een beter spreiding, mede 

omdat we van meerdere ingangen gebruik kunnen maken.  

Tijd 

Brengtijd Gezinnen met beginletter 
achternaam 

Haaltijd: spreek de plek 
af! 

8.20 uur A - G 13.30 uur 
8.30 uur H – O 13.40 uur 
8.40 uur P – Z 13.50 uur 
8.50 uur Groepen 7 en 8 14.00 uur 

 

Kinderen van de nood-BSO blijven in de klas tot 14.00 uur. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingang/deuren 

Groep Ingang / deur 
  
3B,6A,6B,7 en 8 Hoofdingang 
3/4A Deur van het eigen lokaal 
2A,2B,2C Deur achterzijde: langs 

de zandbak lopen 
1A,1B,1C,4B en 5  Kleuteringang  

  

Zelf naar school 
Wilt u, wanneer uw kind al veilig en zelfstandig naar school kan, dit ook zo 

organiseren? Zo voorkomen we dat te veel volwassenen elkaar ontmoeten. We gaan 

er in ieder geval van uit dat de kinderen van groep 7 en 8 zelfstandig naar school 

komen (wanneer dit kan en veilig is).  

Afstand houden 
Om het aantal ouders rond de school te beperken vragen we u dat één volwassene uw 

kind(eren) naar school brengt. Net als bij de vorige terugkeer naar school, mag u als 

volwassene ook nu niet op het schoolplein komen. Wilt u hier rekening mee houden? 

Uitzondering is het halen van kleuters: grote hek erin als uw kind naar buiten komt – en 

kleine hek er weer uit. Op het schoolplein dragen de volwassenen een mondkapje (en 

buiten het plein tijdens het wachten liever ook, al kunnen we dit niet verplichten). 

Ook kinderen die pas op school zijn mogen als dat nodig is worden begeleid naar de 

ingang. De begeleidende ouder moet dan een mondkapje dragen. Als uw kind gewend 

is kunt u hiermee stoppen. 

Omdat het ook buiten het schoolplein druk zal zijn; denkt u daar dan ook aan de 1,5 

meter afstand?  

Behalve het team en de stagiaires mogen er verder geen andere volwassenen in de 

school komen. Vervult u een vrijwilligerstaak binnen de school? Dan gaat deze taak 

helaas in eerste instantie niet door (tenzij noodzakelijk en afgesproken met de 

directeur/leerkracht). We kijken later of hoe deze taken weer op te pakken.  

Wanneer naar school en wanneer niet? 
Het is fijn dat we weer gewoon onderwijs op school mogen geven, maar de 

maatregelen rondom wanneer uw kind naar school mag en wanneer niet, zijn 

aangepast. We zien dat deze regels het u, uw kind en ons niet per sé makkelijker 

maken, maar laten we samen met elkaar ervoor gaan de maatregelen na te leven.  

Wat doen we als iemand in de groep corona heeft?  
Als een kind positief wordt getest, moet de hele groep (inclusief leerkracht) vijf dagen 

in thuisquarantaine. Laat u een positieve testuitslag bij uw kind zo snel mogelijk weten 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

aan de school? Het positief geteste kind (of leerkracht) moet 7 dagen in quarantaine en 

mag als het 24 uur klachtenvrij is weer naar school. 

Alle andere kinderen uit de groep moeten zich (ook als er geen klachten zijn) zo snel 

mogelijk laten testen. Daarnaast laat het kind zich op dag 5 (geteld vanaf het laatste 

contact met een persoon die corona heeft) testen. Als een kind op dag 5 negatief getest 

is, mag het weer naar school vanaf dag 6. Stel u kiest er voor uw kind niet te laten 

testen, dan moet het nog 5 dagen langer in thuisquarantaine. Hierbij zijn de GGD-

instructies leidend. 

In deze 5 dagen thuisquarantaine ontvangt de groep (indien mogelijk) onderwijs op 

afstand van de leerkracht. Op dag 6 pakken we het onderwijs op school weer op en zal 

er vanaf dan geen onderwijs op afstand meer zijn.  

Overige maatregelen 
Verder blijft gelden dat kinderen en leerkrachten bij klachten thuisblijven. We 

blijven thuis bij:  

• Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, tijdelijk minder ruiken 

en proeven, verhoging tot 38 ºC en koorts.  

• Als een gezinslid verkouden is én koorts heeft.  

Is er sprake van corona in uw gezin? Dan blijft uw kind in ieder geval 5 dagen thuis. Op 

dag 6, bij een negatieve testuitslag en geen klachten, mag uw kind weer naar school. 

Overleg wanneer hier sprake van is altijd even met de directeur of locatieleider van de 

school.   

Hygiënemaatregelen en huisregels blijven van kracht 
Nu en straks als iedereen weer naar school komt, blijven de extra maatregelen 

nog altijd van kracht. We blijven het herhalen omdat dit van groot belang is voor 

ieders gezondheid. Dit betekent:  

• Vaak en goed handen wassen. 

• Niezen en hoesten aan de binnenkant van de elleboog. 

• Gebruik van papieren zakdoekjes. 

• Geen handen schudden. 

 

Schoonmaak en huisregels  
De schoonmaak is ook in de komende weken vaker en specifieker gericht op 

toiletten, handvatten, computers, etc. om zowel voor kinderen als leerkrachten 

een schone omgeving te realiseren.  

Wij blijven de huisregels hanteren zoals het RIVM ze heeft vastgesteld. Deze richtlijnen 

hangen al zichtbaar in en rond de school. In de huisregels staat vermeld hoe we 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

omgaan met 1,5 meter afstand. Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden. Al proberen we de groepen onderling wel zo min mogelijk contact te laten 

hebben. Onze collega’s streven er naar zoveel mogelijk afstand te houden tot de 

kinderen. Dit lukt in de praktijk niet altijd, daarvoor uw begrip. Andersom vinden we het 

ook prettig wanneer de kinderen ook afstand proberen te houden.  
 

Geleende laptops 

De uitgeleende laptops hebben we maandag weer nodig op school. Wilt u zorgen dat 

de kinderen deze weer meenemen? 

Buitenschoolse Opvang (BSO) 
De BSO zal doorgaan met noodopvang voor kinderen met ouders in vitale 

beroepen. Dat betekent dat BSO voor andere kinderen nog niet wordt opgestart. De 

BSO zal u hier verder over informeren. Heeft u vragen over de BSO? Stel deze dan aan 

de BSO van uw kind. 

Bezetting van het team / risico op geen les 
Vanaf 8 februari draaien we weer een volledig rooster. Voor onze collega’s gelden 

dezelfde richtlijnen als voor kinderen voor wanneer zij thuis moeten blijven.  

Het kan dus zeker gebeuren dat er een leerkracht thuis moet blijven vanwege klachten 

of een besmetting. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat een klas thuis moet 

blijven, omdat er geen vervanging is, mede doordat het aantal vervangers dat kan 

invallen zeer beperkt is.  

We doen ons uiterste best om de kinderen elke dag onderwijs te bieden, maar we 

kunnen niet voorkomen dat een klas soms geen leerkracht heeft. Wij vragen daarvoor 

alvast uw begrip. Omdat er overdag ook geen opvang op school mogelijk is in een 

andere groep, betekent dit dat u zelf voor een oplossing moet zorgen. We snappen dat 

dit een lastig probleem kan zijn, maar dit kunnen we onder de huidige regels helaas niet 

oplossen. Wellicht is het handig hierover al vast afspraken te maken met uw werkgever, 

familie, buren of ouders van klasgenoten. 

Dank! 
We zien dat de kinderen van onze school echt hun best hebben gedaan afgelopen tijd 

met onderwijs op afstand. We zien ook dat u als ouder zich ongelooflijk heeft ingezet 

om thuis, werk en school te combineren; een heel uitdagende job. We zien ook dat 

onze leerkrachten alles uit de kast hebben gehaald voor goed onderwijs, het in 

verbinding blijven en het vasthouden van een positieve flow. Wanneer uw kind weer op 

school is, pakken we de draad gewoon weer op bij waar we gebleven zijn. We blijven te 

allen tijde kijken naar wat uw kind nodig heeft! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vragen/contact? 
Veel betrouwbare informatie over de terugkeer naar school, de maatregelen en 

protocollen vindt u op www.lesopafstand.nl. Heeft u een vraag specifiek over het 

onderwijs/de zorg voor uw kind? Stel deze dan via Parro aan de leerkracht van uw kind 

of aan mij.  

 
Met vriendelijk groet, 
namens het team, 
Teunis Grotenhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesopafstand.nl/

