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Beste ouders/verzorgers, 

 

In dit Scheepsjournaal kunt u lezen hoe wij de schoolorganisatie voorlopig gaan vormgeven. We vinden het 

belangrijk dat de school een veilige en fijne plek is voor de kinderen van onze school, waarbij zij zich kunnen 

ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. Met dit in ons achterhoofd zijn wij gekomen tot de onderstaande 

afspraken. 

 

Meenemen schoolspullen  

Wij willen alle ouders vragen om materialen die van school zijn meegenomen om het thuisonderwijs vorm te 

geven weer mee naar school te nemen. Een geleende laptop opgeladen met oplader inleveren bij de 

groepsleerkracht. Denkt u daarbij ook aan de leesboeken, we missen namelijk aanzienlijk veel boeken in 

onze schoolbibliotheek. 

 

Het brengen en ophalen van de kinderen 

We organiseren dit op dezelfde wijze als vóór de sluiting van de school. 

We willen u nog steeds verzoeken om buiten het hek te blijven en het schoolplein en de school zonder 

afspraak of specifieke reden niet te betreden. Daarnaast vragen we u om een mondkapje te dragen 

tijdens de brengen en halen van de kinderen.  

De leerlingen van groep 1 t/m 3 worden tussen 08.20 en 08.30 uur op het schoolplein opgevangen door hun 

eigen leerkracht. De kinderen van de groepen 4 t/m 6 mogen tussen 08.20-08.30 zelfstandig de school 

betreden. We organiseren dit als volgt:   

  

 De groepen 4 t/m 6 betreden de school aan de voorzijde.    

 Groep 1-2 en groep 3 worden elke dag aan de achterzijde van de school opgehaald.    

 De leerkrachten van groep 1-2A staan op het basketbal veldje   

 De leerkrachten van groep 1-2B staan bij de ronde ijzeren bank  

 De leerkrachten van groep 3 staan op het kleine voetbalveldje (op het plein)  

 

 

We vragen de ouders/verzorgers van deze groepen om voor en na schooltijd bij het hek door te lopen en 

de looproute via het freerun veldje aan te houden. Zo houden we eenrichtingsverkeer. Geef elkaar de 

ruimte en draag een mondkapje.   

  

Na schooltijd gaan de leerlingen van groep 1 t/m 3 onder begeleiding van de leerkracht aan de 

achterzijde van de school naar buiten. De groepen 4 t/m 6 gebruiken de deur aan de voorzijde van de 

school.   

 

Groep 7-8 

Voor groep 7-8 hanteren we andere schooltijden. Zij gaan van 08.40-14.10 uur naar school.  

Zij betreden vanaf 08.35 uur zelfstandig de school aan de voorzijde en gaan ook aan de voorzijde van de 

school weer naar huis. Doordat we andere schooltijden en pauzetijden hanteren voor groep 7-8 hoeven zij 

geen mondkapje te dragen in de gangen. Zij behouden gedurende de dag afstand van de andere 

groepen in de gangen. Aanstaande maandag zullen Pauline en Loes beiden in de groep aanwezig zijn om 

een goede start te maken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Afspraken rondom hygiëne  

 Voor schooltijd uw kind thuis naar het toilet laten gaan.  

 Elke groep maakt gebruik van een eigen toilet.  

 Alle kinderen houden hun eten en drinken onder schooltijd in hun eigen tas.  

 Zeep gebruik in groep 1-2: De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen gedurende de dag 

regelmatig hun handen reinigen met desinfecterende hand gel of met water en zeep. Te denken 

valt aan start van de dag, voor het eten en drinken, na het buitenspelen etc.    

 De kinderen van groep 1-2 zoveel mogelijk makkelijk zittende kleding aan. Zij moeten zoveel 

mogelijk zelfstandig naar het toilet kunnen gaan (denk aan een joggingbroek).   

 De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 wassen gedurende de schooldag regelmatig hun handen 

met water en zeep of met een desinfecterende hand gel.   

 Het schoonmaakbedrijf Ranko verzorgt elke dag een uitgebreide schoonmaak.  

 

Kinderen met neusverkoudheid 

Het OMT buigt zich nog over de vraag of kinderen wel of niet met neusverkoudheid naar school mogen 

komen. Nu er nog geen duidelijkheid is willen we u vragen om uw kinderen niet naar school te laten komen 

met dergelijke klachten. We verwachten dat de GGD een nieuwe beslisboom gaat ontwikkelen, als deze 

bekend is zullen wij de informatie met u delen.  

 

Pauzes 

De pauzetijden en de speelplekken van de verschillende groepen zijn gesplitst. Zij spelen alleen met hun 

eigen groep buiten. M.u.v. de groepen 1-2, zij spelen wel gezamenlijk op het kleuterplein.   

 

Gymlessen 

Wegens de gehanteerde lockdown hebben we besloten nu niet binnen te sporten. Immers mogen de 

sportverenigingen dat nu ook niet. De leerkrachten zullen buiten activiteiten met de kinderen ondernemen 

en u hiervan zo nodig op de hoogte stellen. Dit is mede afhankelijk van het weer.  

 

Gebruik van een mondkapje 

De leerkrachten zullen tijdens het werken in de groepen geen mondkapje dragen.  

Echter alle personeelsleden van de school zullen wel een mondkapje dragen als zij lopen in de gangen, in 

de teamruimte en tijdens het ophalen van de leerlingen op het schoolplein. Op deze wijze houden we ons 

aan dezelfde afspraken als externe bezoekers in de school, zonder dat dit invloed heeft op de omgang 

met kinderen.    

 

Snel testen leerkrachten en leerlingen 

Iedereen heeft zijn of haar mening over het testen van leerlingen. Wij kunnen als school geen rol nemen in 

de besluitvorming rondom deze dilemma’s. We doen wel een beroep op uw verantwoordelijkheid, voor 

klasgenoten en voor ons team. Onze collega’s werken zonder bescherming met uw kind(eren) en doen dit 

wel degelijk met een risico. Zij hebben ook gezinnen en contact met kwetsbare dierbaren.  

Kinderen t/m 12 jaar zijn nu ook opgenomen in het testbeleid. Als u ervoor kiest uw kind te laten testen 

vragen wij u de uitslag met ons te delen, we gaan er vertrouwelijk mee om. Bij de keuze om niet te testen 

kiest u voor een langere quarantaine tijd. Ook hiervoor geldt dat wij de protocollen van de GGD en de PO-

Raad moeten afwachten.  

 

Noodopvang (en BSO) 

De BSO is alleen geopend voor de noodopvang. Deze leerlingen waren de afgelopen periode ook in de 

noodopvang bij ons op school en zijn bekend bij Forte. 

Mochten er groepen in quarantaine moeten dan is school niet beschikbaar voor noodopvang, dan zijn er 

immers quarantaine maatregelen van kracht. We vragen u om zelf te zorgen voor een vangnet voor uw 

kinderen.  

 

Onderwijsleerinhoud 

Naast alle organisatorische maatregelen hebben we op school ook nagedacht over de 

onderwijsleerinhoud van de kinderen. We zullen u volgende week inlichten over het afnemen van toetsen, 

rapportage, 10 minuten gesprekken en de invulling van het lesprogramma.  

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Lege batterijen? Uw batterijen zijn geld waard! 

DUS   …….. LEVER UW LEGE BATTERIJEN IN OP SCHOOL 

De afgelopen tijd heeft u heel veel batterijen bij school ingeleverd. Hierdoor 

hadden we best wel wat te besteden aan materialen. Voor beiden 

kleuterklassen is een doktersjas, speelautootjes en een nieuw Loco spel 

aangeschaft. DANK VOOR UW BIJDRAGE! 

 

 

Agenda  

Vr 19 februari   Schooldag voor de leerlingen (studiedag komt te vervallen)  

22 t/m 26 februari   Voorjaarsvakantie 

 


