
 
 
 
 
 

 
 

 
Volledig openen scholen vanaf 8 juni 

 

 
 

Wij zijn blij dat wij alle kinderen vanaf 8 juni weer mogen 
verwelkomen! 
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Inrichten onderwijs 
De kinderen gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school. Hierbij volgen we de volgende richtlijnen als 
uitgangspunt: 

 1,5m afstand tussen leerlingen is niet nodig. 

 1,5m afstand tussen leerlingen en medewerkers zoveel als mogelijk.  

 1,5m afstand tussen medewerkers en andere volwassenen. 

 Verder de RIVM-richtlijnen voor thuisblijven volgen:  
- Kinderen die hoesten, snotteren of verkouden zijn moeten thuisblijven. 
- Is er iemand in het gezin met koorts: alle kinderen binnen het gezin blijven thuis.  

 
Noodopvang 
Nu de scholen en de kinderopvang weer volledig open gaan, vervalt de noodopvang. 

 
Ziekmelden/afmelden  
Mocht uw kind niet naar school komen wegens ziekte dan willen wij vragen dit te melden aan de 
groepsleerkracht middels SchouderCom. 
 
Ziekteklachten op school 
Wanneer uw kind gedurende de dag een van onderstaande klachten begint te vertonen dan zijn wij 
genoodzaakt om ouder(s) te bellen. Wij zullen u dan verzoeken om uw kind op te halen. Wanneer 
kinderen 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebben gehad, kunnen zij weer naar school komen. 
Voor iedereen geldt: 

 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals: 
- Neusverkoudheid 
- Hoesten 
- Moeilijk ademen/benauwdheid 
- Tijdelijk minder ruiken en proeven 
- Verhoging tot 38 graden of koorts. 
-  

Wij hanteren hierbij de richtlijnen vanuit het RIVM. 

 Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis 
blijven. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur vrij is van klachten. 

 Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven de 38 graden en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 

 Als Iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school. 

 Als iemand in het huishouden positief getest is op corona dan moet de leerling wachten tot 
die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuis blijven (dit i.v.m. de 
incubatietijd) 

 
Als uw kind niet naar school komt vanwege risico’s voor zijn of haar gezondheid of vanwege 
gezondheidsrisico’s binnen het gezin, wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht.  
 
Belangrijk om te weten  
Veel zaken verlopen net even anders dan we eerder gewend waren. Belangrijke onderdelen hierbij 
zijn: 

 Ouders mogen niet op het schoolplein. 

 Ouders mogen niet naar binnen in het schoolgebouw. 
- Op tijd komen is dus van groot belang. 
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 Ouders mogen niet in de fietsenstalling. 

 Als er bijzonderheden zijn dan kunt u hierover communiceren met de leerkracht, via een 
bericht in SchouderCom. Er vinden geen fysieke gesprekken plaats in het gebouw. 

 Zieke/afwezige leerkrachten worden zo mogelijk vervangen. Als de leerkracht gedurende de 
dag door ziekte uitvalt zullen we proberen dit intern op te lossen. 
Als er geen vervanger beschikbaar is, is er die dag voor uw kind geen les op school mogelijk. 
De ouders worden dan z.s.m. geïnformeerd. 

 Wij besteden extra aandacht aan de hygiëne. Ieder lokaal, inclusief tafeltjes, stoeltjes en 
werkplekken, wordt iedere dag schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf en door ons. 
Evenals trapleuningen, klinken en sanitaire voorzieningen.  
-  Gedurende de dag blijven we attent op het niezen en hoesten in de binnenkant van de 

elleboog of in papieren (zak)doekjes. 
-  We schudden geen handen en vragen uw kind de handen te laten wassen voor het naar 

school gaan. 
 

Specifieke punten per unit 
 
Unit 1 

 Door de afstand die de leerkrachten zoveel mogelijk proberen te behouden vragen wij u om: 
-  Uw kind makkelijk zittende kleding aan te geven, zodat hij/zij zelfstandig naar het toilet 

kan, en het liefst schoenen zonder veters. 
-  Als uw kind regelmatig een ongelukje heeft, een extra setje kleding in de tas heeft met 

kledingstukken die hij/zij zelfstandig kan aantrekken. 

 Wilt u ervoor zorgen dat uw kind zelfstandig zijn/haar (thuis geschilde en gesneden) fruit en 
lunch op kan eten. 

 
Unit 2 t/m 4 

 In de pauzes zal de speelplaats in gedeeltes worden onderverdeeld, zodat de groepen ieder 
op een eigen deel kunnen spelen.  

 De kinderen eten in de ochtendpauze hun fruit en lunchen in hun eigen groep. 

 Groep 3: de letterdoos en het rekenrekje graag weer mee naar school nemen. 
 
Brengen/halen 
De schooltijden blijven tot aan de zomervakantie van 8:45u tot 14:15u.  
Om het brengen van de kinderen vlot te laten verlopen, vragen we om onderstaande 
aandachtspunten in acht te nemen: 

 Laat kinderen als dit mogelijk is zelf naar school komen. 

 Kinderen die op de fiets komen kunnen hun fiets zoals gebruikelijk in de fietsenstalling 
parkeren. Ouders lopen niet mee de fietsenstalling in en nemen afscheid voor de school 

 Word uw kind met de auto gebracht: laat deze indien mogelijk vanaf de parkeerplaats zelf 
naar school lopen. 

 Spreek voor het ophalen af waar u wacht. 

 Kinderen worden door 1 persoon gebracht en gehaald. 

 Volwassenen houden voldoende afstand ten opzichte van elkaar. 

 De bedoeling is dat iedereen, zo vlot als dat kan, kinderen brengt of ophaalt en daarna direct 
vertrekt. Zo kan het naar school gaan en weer naar huis gaan soepel verlopen. 

 
Kinderen die naar de BSO Partou gaan, gaan zoals gewoonlijk zelfstandig hier naar toe. Kinderen uit 
unit 1 worden in de klas opgehaald. 
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Ingang en uitgang leerlingen 
We blijven gebruik maken van verschillende ingangen die het schoolgebouw biedt. 
 

Unit 1 
Alle kinderen van Unit 1 komen zelfstandig via het poortje bij de fietsenstalling (klas juf 
Dominique/Joyce) het schoolplein op, om vervolgens bij het eigen klaslokaal naar binnen te gaan. De 
juf staat hier om de kinderen op te wachten. De kinderen komen ook via deze weg naar buiten en 

zien jullie op de afgesproken plek. 
 
Unit 2 
Alle kinderen van Unit 2 komen zelfstandig via het poortje achterin de fietsenstalling naar de klassen, 
om vervolgens bij het eigen klaslokaal naar binnen te gaan. De kinderen komen ook via deze weg 

naar buiten en zien jullie op de afgesproken plek. We zorgen dat het poortje open is vanaf 8.30 uur 
zodat de kinderen voor hun eigen klas kunnen wachten. Dit voorkomt dat oudere kinderen met hun 
fiets er niet langs kunnen.  
 
Unit 3 
Alle kinderen van Unit 3 komen zelfstandig via het bovendek naar de klassen. De kinderen komen 
ook via deze weg naar buiten en zien jullie op de eventueel afgesproken plek. 
 
Unit 4 
Alle kinderen van Unit 4 komen zelfstandig via het bovendek naar de klassen. 
Groep 4a en 4b maken gebruik van de unitdeur. Groep 4c maakt gebruik van de middengang tussen 
unit 3 en 4. De kinderen komen ook via deze weg naar buiten en zien jullie op de eventueel 
afgesproken plek. 
 
Verjaardagen 
De verjaardag van kinderen wordt gevierd, ook wordt er aandacht besteed aan de verjaardagen van 
de kinderen die jarig waren in de afgelopen periode dat ze niet op school waren. Mochten er 
kinderen (alsnog) willen trakteren neem vooraf met de groepsleerkracht contact op via 
SchouderCom om af te spreken wanneer dit mogelijk is. Wij willen u vragen om traktaties te kiezen 
die in de winkel voorverpakt zijn. 
  
Ter attentie 
Er vindt geen luizencontrole plaats, zoals gebruikelijk na een vakantie. Verzoek derhalve om thuis 
goed te controleren.  

We wensen alle kinderen weer een hele fijne tijd in de complete basisgroepen vanaf 8 juni! 
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