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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Na de persconferentie van het kabinet van afgelopen dinsdagavond, maak-

te ons hart een sprongetje. De school mag weer open! Wij hebben hier 

ontzettend naar uitgekeken en kunnen niet wachten om de kinderen weer 

te zien.  

De nieuwe opening van onze school willen we voor zowel uw kind(eren), maar ook voor onze leer-

krachten zo veilig en verantwoord mogelijk doen. Uiteraard doen we dit heel graag weer samen 

met u. Hoe we als school omgaan met de nieuwe maatregelen, dat vertellen we u hieronder.  

Het zal voor ons allemaal weer wennen zijn en we doen daarmee ook een beroep op ieders inzet 

en bijdrage. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zodra de richtlijnen veranderen zullen we 

onze werkwijze hierop aanpassen.  

Met vriendelijke groet, 
Francien Soeter 

Wat was en blijft gelijk 

• Hygiëne blijft belangrijk! 
We wassen onze handen vaak en niezen in onze elleboog.  

• 1,5 meter afstand 
Onze leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen en leerkrachten hoeven geen 
afstand te houden en ook leerlingen hoeven geen afstand te houden.  

• Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten 
Is uw zoon of dochter verkouden en zijn er geen andere klachten die wijzen op corona, dan mogen 
zij gewoon naar school. 

Nieuwe maatregelen 

 

Besmettingen op school 

Is één van onze leerlingen besmet, dan gaat de hele groep (inclusief leerkracht) in quarantaine. Na 

vijf dagen kan er getest worden. Dat is een keuze die u zelf maakt. Is de uitslag negatief (geen coro-

na), dan kunnen die leerlingen weer naar school. Een andere optie is om 10 dagen in quarantaine 

te gaan en daarna zonder klachten naar school te komen. Dan is een test niet nodig. In een periode 

van quarantaine stappen we als school voor die groep weer over op afstandsonderwijs. Natuurlijk 

als het kan en zodra we dit weer kunnen organiseren.  
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Continurooster 

Naar aanleiding van de nieuwe protocollen en de maatregelen die wij moeten hanteren, hebben 

wij, op advies van Aves en in overleg met de MR, besloten dat we weer met een continurooster 

gaan werken. 

We draaien tot nader bericht een aangepast rooster, alle leerlingen eten op school:  

Maandag   8.45-14.30 uur 

Dinsdag   8.45-14.30 uur 

Woensdag   8.45-12.30 uur  

Donderdag   8.45-14.30 uur  

Vrijdag    Groep 1 t/m 4: 8.45-12.00 uur     Groep 5 t/m 8 : 8.45-14.30 uur 

Beperken contact en reisbewegingen 

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, beperken we in en rond school zoveel mo-

gelijk onderling contact en reisbewegingen. Dit doen we als school door: 

- alle groepen van elkaar gescheiden te houden (in school en bij de pauze en buitenspelen) 

- gymlessen gaan door, alleen met de eigen groep en buiten op het schoolplein 

- andere activiteiten vervallen voorlopig 

-Groep 7/8 gaat om 14.25 uur naar huis, groep 4/5/6 om 14/30 uur en groep 1/2/3 komt om 14.35 

uur naar buiten.  

Testen van kinderen 

Zoals ons bestuur al in hun brief heeft aangegeven: Er leven bij ouders vragen over het testen en 

vaccineren van kinderen. Hier kunnen we helder over zijn: het is uw verantwoordelijkheid als ou-

der/verzorger om te beslissen over het testen en vaccineren van uw kind(eren).  

Dragen van mondkapjes 

Wellicht heeft u ook gehoord van het landelijke dringende advies om leerlingen van de groepen 7 

en 8 mondkapjes te laten dragen.  Dit advies geldt alleen als de leerlingen ook met andere groepen 

in aanraking komen. Onze groep 7/8 zit in een aparte vleugel van onze school en lopen niet langs 

andere groepen, de leerlingen hoeven dan ook geen mondkapje te gaan dragen.  

Onze leerkrachten van groep 7 en 8 mogen een mondkapje of face-shield dragen als zij dit prettig 

vinden.  

 

Wat vragen we van u 

-Brengt u uw kind naar school, doe dat dan alleen en het advies is om in het bijzijn van andere ou-

ders en verzorgers een mondkapje te dragen. Als uw kind zelfstandig naar en van school kan gaan 

dan heeft dat echt de voorkeur. De leerlingen van groep 1 t/m 3 worden ‘s morgens buiten op het 

schoolplein opgevangen door hun leerkracht. Zij kunnen dan spelen bij de speeltoestellen.  

Leerlingen van groep 4/5/6 en 7/8 worden verzocht dat zij gelijk de school in gaan en niet gaan spe-

len op het schoolplein. Zij gaan dan direct hun klas in en hangen hun jas en tas op bij hun eigen 

stoel. 

-Vraag uw kind(eren) om direct naar huis te komen na de lessen. Zo houden we op dit moment de 

school zoveel mogelijk een plaats voor alleen onderwijs. 

-Hou de communicatie vanuit de school in de gaten in verband met een eventuele quarantaine-

oproep. 

-Uw begrip en samenwerking. 
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Afstemming naschoolse opvang 

De BSO Kidscentre haalt de kinderen om 14.30 uur bij school op. De BSO is helaas op dit moment 

alleen nog open voor noodopvang. De school is tot 15.15 uur nog open voor noodopvang.  

Tot slot 

We hopen dat het u allemaal duidelijk is. Zo niet, laat het ons weten. We leggen het u graag verder 

uit. Aanstaande maandag verwelkomen we alle kinderen weer met open armen. Als team doen we 

er alles aan om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. We vragen wel om uw begrip als er hier en 

daar wat hobbels in de opstart zitten. Het allerbelangrijkste is dat uw kind weer naar school kan en 

dat wij weer kunnen doen wat we het allerliefste doen; ervoor zorgen dat uw kind(eren) zich opti-

maal kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. Wij hebben er zin in. Tot maandag!  

Materialen meenemen  

De laptops die uitgeleend zijn worden maandag incl. adapter weer ingeleverd op school. Alle boe-

ken en schriften komen weer mee naar school. De kinderen hebben een pauzehap en een lunchpak-

ketje mee. 

Personeel 

De ouders van groep 4/5/6 zijn inmiddels al op de hoogte gesteld. Juf Francisca heeft een andere 

baan aangenomen en zal per 1 maart starten op haar nieuwe school. 

Vanaf 1 maart zal meester Joost op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag voor de groep staan. 

Op donderdag geeft hij les in de Kenniswerkplaats, juf Ruth zal t/m de zomervakantie op de donder-

dag voor de groep staan. 

Juf Marloes zal t/m de zomervakantie de ondersteuning op de maandag van meester Joost overne-

men. Juf Marloes en juf Ruth zullen de aankomende weken al even kennismaken op school. 

Bingo 

Het lijkt alweer even geleden, maar vorige week vrijdag was het dan zo ver: 

een online Bingo via Teams. Super dat de AC dit initiatief heeft genomen en 

hierbij willen wij Mayke en Aafke nogmaals bedanken voor de organisatie.  

De leerlingen (en de teamleden) hebben genoten! Weer een mooi lichtpuntje in deze gekke tijd.  

Adviesgesprekken  

De adviesgesprekken van de groep 8 leerlingen vinden aankomende week digitaal plaats. In de bijla-

ge vindt u nog een brief over kansrijk adviseren.  

Cito 

Als de leerlingen weer gewend zijn op school, gaan we beginnen met de 

afname van de Cito toetsen. De leerkrachten bepalen zelf per groep wan-

neer dit moment geschikt is. Eerst is het belangrijk om te investeren in een 

veilige schoolomgeving waarin de leerlingen weer tot leren komen in de 

schoolse setting en zich fijn voelen. 
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Portfolio 

De leerlingen ontvangen op vrijdag 19 februari een portfolio, deze zal er iets anders uitzien. We 

passen het portfolio aan de huidige situatie. De leerlingen zullen bijvoorbeeld ook gaan terugblikken 

op het thuiswerken. Bij het portfolio wordt er nog geen cijferrapport meegegeven.  

De oudergesprekken staan gepland in de week van 29 maart en zullen via Teams gehouden worden. 

De Cito toetsen en cijferresultaten zullen dan ook besproken worden.  

 

Jarig 

Ricardo en Quinty zijn woensdag 10 februari jarig en juf Inge is donderdag 11 

februari jarig. Allemaal alvast gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele fijne 

verjaardag toe. 

 

Carnaval 
Op vrijdag 12 februari vieren we in aangepaste vorm carnaval in de eigen klas. De kinderen mogen 
die dag verkleed komen op school. Elke klas zorgt voor een eigen invulling. 
We willen graag de eerste schoolweek samen feestelijk afsluiten. 

 

Agenda 

Dinsdag 9 februari en woensdag 10 februari: Adviesgesprekken groep 8 

Vrijdag 12 februari: Carnaval (aangepaste vorm) 

Vrijdag 19 februari: portfolio mee 

Vrijdag 19 februari: Nieuwsboog 

Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie 

 

Bijlage 

-Brief CvB heropening scholen 

-Kansrijk adviseren 

 


