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Beste ouders, 
 
Morgen 11 mei openen we onze deuren weer voor de kinderen! 
In de nieuwsbrief voor de vakantie hebben wij u al veel informatie gegeven over het open gaan 
van de school. In deze nieuwsbrief geven wij graag nog wat meer informatie over de 
organisatie voor de aankomende periode. 
 
Brengen en halen  
Op de grond zijn looproutes aangebracht. U kunt op drie plekken afscheid nemen van uw kind.  
Er zijn twee ingangen aan de Weesperzijde kant waar kinderen door het hek naar binnen 
kunnen. Voor de deur bij de ingang van de Weesperzijde is het éénrichtingsverkeer zodat 
ouders elkaar niet hoeven te passeren. Dit is duidelijk aangegeven op de grond.  
Bij de ingang Oetgenstraat hebben we een afscheidsplek gemaakt op de hoek (zie foto) zodat 
ook hier ouders de andere kant weer terug kunnen lopen. 
 
Hierbij een filmpje dat u aan uw kind(eren) kunt laten zien over de verschillende ingangen en 
het afscheid nemen. 

 
 
Ouders worden niet toegelaten in de school en op het schoolplein. We verzoeken u om per 
gezin één ouder de kinderen te brengen en/of te halen. Wij vragen ouders van kinderen in de 
bovenbouw die zelfstandig naar school kunnen komen om hun kind alleen te laten gaan. 
 
Om grote drukte tijdens het brengen zoveel mogelijk te voorkomen, verlengen wij het 
vertrouwde inloopkwartier naar een half uur, van 08.30 tot 09.00  uur. 
 
Bij de hoofdingang (Weesperzijde) zijn Fedor en ik aanwezig om de kinderen te verwelkomen. 
Bij de Oetgenstraat staan Elisabeth en Geerthe klaar om de kinderen te verwelkomen. Ze 
kunnen dan direct doorlopen naar hun eigen klas. In de klas verwelkomen de leerkrachten de 
kinderen. Ouders halen hun kind(eren) ook weer bij het hek op.  
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/ABSBYM_yQLg?feature=oembed


Leerstof en begeleiding  
Allereerst zullen de leerkrachten aandacht besteden aan het welbevinden van hun leerlingen. 
Zij nemen de tijd om ervaringen te delen met elkaar. De leerkrachten vormen zich een beeld 
van elke leerling en kunnen vanuit daar de leerling zo goed mogelijk begeleiden.  
Hierna zullen de leerkrachten zich gaan concentreren op de kernvakken, zoals rekenen, taal, 
spelling, technisch lezen, begrijpend lezen.  
Op de dagen dat uw kind op school is, zal het zoveel mogelijk instructies en tijd krijgen om de 
leerstof te oefenen. Uw kind zal ook werk meekrijgen om thuis zelfstandig te maken op de 
dagen dat hij/zij thuis is. Leerkrachten zullen voor instructies niet meer online bereikbaar zijn. 

- Andere externe begeleiding: om het virus zo min mogelijk te verspreiden, komen er geen 
andere volwassenen in de school (veel begeleiders werken op meerdere scholen) 

 -      In een later stadium worden de RT en de plusklas in school weer opgepakt.  
 
Hygiëne maatregelen  
Uiteraard dragen wij er zorg voor dat de hygiëne op school zoveel mogelijk gewaarborgd 
wordt. De school is tijdens de meivakantie helemaal schoon gemaakt, zo ook het meubilair. 
Wanneer de leerkrachten en leerlingen op school komen, zullen zij hun handen moeten 
desinfecteren/wassen. Leerlingen gebruiken uitsluitend hun eigen tafel en maken deze na 
afloop ook weer schoon. Onderling worden er geen spullen uitgeleend aan elkaar.  
 
Voor de kleuters gelden hiervoor iets andere regels; de grote tafels zullen bijvoorbeeld 
regelmatig worden schoongemaakt. Deurkrukken, trapleuningen en toiletten zullen ook 
dagelijks meerdere keren schoongemaakt worden.  
 
Er zal zoveel mogelijk geventileerd worden. De school hanteert op de trappen een 
voorrangslooproute, gemarkeerd met een verkeersbord. Voordat de leerlingen eten en drinken 
nuttigen, zullen wij erop toezien dat zij hun handen wassen met zeep en afdrogen met 
papieren handdoekjes. De richtlijnen van het RIVM blijven uiteraard nog steeds van kracht.  
 
Pauzes  
Alle groepen gaan in een vast rooster naar buiten. Dit gebeurt op aparte tijdstippen en de 
groepen worden over de verschillende delen van het plein verdeeld. De kleutergroepen maken 
in vaste groepen gebruik van het kleuterplein. Groep 3 t/m 8 zal wisselend gebruik maken van 
het grote plein of het voetbalplein.  
 
Schoolspullen  
Alle schoolspullen die de kinderen mee naar huis hebben gekregen of nog mee naar huis 
krijgen (boeken, schriften en werkboeken) moeten elke schooldag weer meegenomen worden 
naar school. Let u erop dat de boeken en schriften zo min mogelijk beschadigen (stevige tas) en 
ook niet in aanraking komen met eten en drinken. Gezinnen die een device hebben geleend 
van school, houden deze nog thuis tot we weer volledig naar school mogen.  
 
Jarige leerlingen  
Kinderen die jarig zijn, mogen helaas nu nog niet trakteren en de klassen rond. Wij begrijpen 
dat dit mogelijk een teleurstelling is en hopen op uw begrip voor onze keuze. Uiteraard zullen 
wij de verjaardag verder op de gebruikelijke manier in de klas vieren, rekening houdend met de 
1,5 meter afstand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tot slot  
Nog even alles kort op een rij:  
• tijdvak ochtend: inloop 08.30 tot 09.00 uur 
• eindtijd woensdag: 12.15 uur 
• grote pauze wordt er gegeten met de leerkracht. Buitenspelen gaat in verdeelde groepen 

met pleinwacht van de TSO 
• de kinderen ontvangen werk om thuis te maken op de dagen dat ze niet op school zijn, op 

school krijgen zij vooral instructie 
• om 15.00 uur gaan de kinderen van de onder- middenbouwgroepen uit aan beide kanten van 

de school 
• om 15.15 uur gaan alle bovenbouwgroepen uit aan de Oetgenstraat 
• we proberen de hygiëne waar mogelijk te waarborgen  
• we vieren een verjaardag zonder een traktatie  
• kinderen nemen alleen hun eigen fruit, drinken en eten mee naar school voor de pauzehap 

EN de overblijf 
• alle kinderen blijven over 
• kinderen nemen geen speelgoed/knuffels van thuis mee naar school 
• materiaal wordt aan het einde van de dag en tussendoor schoongemaakt 
• de tafels en stoelen worden aan het eind van de dag gereinigd 
• Kinderen houden afstand van de leerkracht. De leerkracht houdt afstand van collega’s en van 

de kinderen waar mogelijk. Iedere leerkracht heeft zijn klas hiernaar ingericht 
 

Wij snappen dat het zeker voor de jongste kinderen spannend is om bij het hek al afscheid te 
moeten nemen. Om dit iets makkelijker te maken staan bij de ingangen tafels met een klein 
presentje klaar om de kinderen te verwelkomen. Misschien kunt u dit al stiekem verklappen.  
 
Wij hebben getracht alles zo goed en zorgvuldig mogelijk te organiseren. Via deze weg wil ik 
ook mijn collega’s ontzettend bedanken. Zij hebben hard gewerkt en zelfs een deel van hun 
vakantie doorgewerkt om alles te organiseren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data & afspraken 

Donderdag 21 mei Hemelvaart 
Alle kinderen vrij 

Vrijdag 22 mei Extra vrije dag 
Alle kinderen vrij 

Vrijdag 29 mei Studiedag 
Alle kinderen vrij 

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag 
Alle kinderen vrij 

 
 
 
 


