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Op 8 februari gaan de scholen weer open. We zijn blij dat we de kinderen weer op 

school mogen ontvangen. Leidend is echter: het moet veilig, verantwoord en 

uitvoerbaar zijn! 

 

Wij zullen als team ons uiterste best doen. Wij vertrouwen erop dat u steeds uw 

verantwoordelijkheid neemt en ons helpt om het zo goed mogelijk te laten verlopen en 

er zo samen voor te zorgen dat de kinderen en de leerkrachten veilig naar school kunnen 

blijven komen. Ieders hulp en inzet is daarbij nodig! 

 

Als u uw kind(eren) in de periode tot de voorjaarsvakantie nog niet naar school durft te 

laten gaan, meld dat bij mij. Wij hebben hiervoor alle begrip. Er wordt echter niet 

voorzien in schoolwerk wat thuis kan worden gemaakt. 

 

Hoewel de scholen weer open gaan, zullen er allerlei beperkingen blijven. Hieronder de 

belangrijkste maatregelen geldend voor onze school: 

 

Wie in school en op het schoolplein 

In het schoolgebouw mogen alleen de kinderen en het personeel komen (stagiaires horen 

bij het personeel). Ouders/verzorgers mogen niet in het gebouw komen.  

Op het schoolplein komen alleen de ouders van groep 1/2. Zij kunnen ’s morgens hun kind 

bij de (achter) ingang van de klas brengen. Wij vragen dit te doen met maximaal één 

ouder/verzorger per kind, hier 1,5 meter afstand te hanteren en het dringende advies 

om een neusmondmasker te dragen. 

 

Aankomst/vertrek 

De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. Kom niet eerder of laat uw kind(eren) 

niet eerder naar school komen om groepsvorming rond het schoolgebouw en op het 

schoolplein te voorkomen. Ook vragen we u om per gezin met maximaal één ouder/ 

verzorger uw kind(eren) te brengen. Let op de 1,5 meter afstand die u moet hanteren!  

 

De kinderen van groep 1 tot en met 6 gaan bij aankomst op school direct via hun eigen 

(achter) ingang het klaslokaal binnen. De kinderen van groep 7 & 8 via de hoofdingang.  

 

Om 14:00 uur zijn alle kinderen uit. We houden rekening met het verspreid naar buiten 

gaan. Het kan dus voorkomen dat uw kind iets later dan 14:00 uur het gebouw verlaat. 



Ook vragen we hier om per gezin met maximaal één ouder/ verzorger uw kind(eren) op 

te halen. Let op de 1,5 meter afstand die u moet hanteren! 

 

Eigen klas/groep 

Heel belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk ‘in hun eigen bubbel’ blijven. Daarmee 

bedoelen we dat ze, zoveel als mogelijk, alleen contact met de eigen juf, klasgenootjes 

en eventueel een stagiaire hebben. We willen voorkomen dat de hele school in 

quarantaine moet, door de contacten tussen kinderen onderling op school zoveel 

mogelijk te beperken. We zullen daarom ook gespreid pauze houden en geen 

groepsdoorbrekende activiteiten organiseren zoals bv. Listlezen. Voorlopig zullen we ook 

niet gymmen in de gymzaal. Wel zullen we buitenspelactiviteiten op het plein 

organiseren.  

 

Hygiëne 

Wij zullen er alles aan doen om de hygiënevoorschriften van het RIVM in acht te nemen. 

Zo zullen we de kinderen meerdere keren per dag hun handen laten wassen en tijdens 

schooltijd extra schoonmaken.  

Verjaardagen 

Verjaardagen kunnen in de eigen klas gevierd worden. De jarige zal alleen niet de andere 

klassen rondgaan. Trakteren aan de eigen groep is mogelijk, alleen verpakte traktaties 

zijn gewenst.  

 

Besmetting / quarantaine 

- Bij een besmetting van een kind moet de hele klas 5 dagen in quarantaine, inclusief de 

leerkracht. Na een negatieve test mogen de kinderen na 5 dagen weer naar school. Wie 

zijn kind niet wil laten testen moet zijn/haar kind 10 dagen thuishouden. 

Wanneer een groep naar huis gestuurd wordt, zal er indien mogelijk online onderwijs 

georganiseerd worden.  

 

- Bij quarantaine van een groep is er géén noodopvang voor deze kinderen. 

 

- Bij een besmetting van een gezinslid of bij contact met een persoon die positief 

getest is gelden bovenstaande regels ook. Graag in beide gevallen z.s.m. de school 

inlichten. Dit kan telefonisch onder schooltijd, via de mail of Parro naar mij. Het is 

belangrijk dat u dit snel doet, zodat ik de andere ouders z.s.m. kan inlichten. 

 

- Bij verkoudheid of een snottebel blijft uw kind(eren) thuis. Dit geldt voor alle 

kinderen, ook kleuters. Dit is met alle Zeeuwse besturen afgesproken. Ook als een 

gezinslid klachten en/of koorts heeft vragen we u uw kind(eren) thuis te houden en dat 

bij ons te melden.  

 

-We proberen bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht de groep te bemensen. Het 

kan voorkomen dat we geen vervanging kunnen regelen. De groep zal dan niet naar school 

kunnen komen. Wij proberen dit tijdig te communiceren.  



 

 

Schoolspullen 

Op maandag 8 februari nemen alle kinderen het gebruikte schoolmateriaal mee terug 

naar school.  

 

Wilt u iets vragen en/of bespreken met één van de juffen, neem dan contact op via de 

(school)telefoon, per mail of Parro. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief, neem dan contact op met mij. 

 

Hartelijke groeten, 

Petra Rijn  

 

 


