
 
 

 

 

Nieuwsbrief 14               8 mei 2020 

 

 Opening 11 mei  

 

Op 11 mei openen wij de deuren weer van onze school. 

Voor de heropening heeft het team een plan opgesteld 

om alles veilig te laten verlopen.  

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van het “protocol 

opstarten basisonderwijs” van de PO - raad.  

Op donderdag 7 mei heeft de MR ook ingestemd met de 

inhoud van het plan.  

 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de inhoud en 

uitwerking van dit plan.  

De nieuwsbrief bestaat uit twee delen. In het eerste deel 

kunt u lezen over de noodzakelijke dingen voor u als uw kind weer naar school gaat.  

Wij willen u vragen om dit deel goed door te nemen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.  

 

Het tweede deel bevat informatie over hoe de school de maatregelen vorm heeft gegeven in de 

school. Het gaat dan bijvoorbeeld over hygiëne en hoe het onderwijs vorm wordt gegeven.  

Als u daar interesse in heeft kunt u dit ook doorlezen.  

 

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen dan horen wij die graag. 

 

U heeft 15 april een mail ontvangen waarin staat of u kind op maandag & vrijdag of  

op dinsdag & donderdag naar school mag komen. 

 

  

Deel 1 

 

Wat is noodzakelijk voor mij als ouder om te weten als ik mijn 

kind(eren) naar school breng?  

 

Wat moet uw kind de eerste dag meenemen naar school 

● Een extra vest - we ventileren zoveel mogelijk dus het kan frisjes worden! 

● De onderbouwers nemen een eigen setje schone kleding mee voor in hun luizenzak.  

● Hapklaar eten - zo kun je op je plaats blijven zitten en heb je geen spullen nodig die ook 

weer schoongemaakt moeten worden. 

● OB: thuiswerkpakket blijft thuis; we werken met de materialen in de klas.  

● MB en BB: neem alles van je thuiswerkpakket in een tas mee; hier werk je aan in de 

klas. 



 
 

● Alle geleende laptops blijven thuis!! 

● MB en BB: op een gymdag (dinsdag of vrijdag) sportieve kleding aan waarin je lekker 

(buiten) kunt sporten. We gaan niet omkleden namelijk. Gymschoenen voor als we door 

slecht weer binnen moeten gymmen.  

● Helaas mag er nog niet getrakteerd worden…..! 

 

Kledingrichtlijnen  

Kinderen moeten zich (zoveel mogelijk) zelf aankleden: makkelijke schoenen, jassen zelf dicht.  

Zo voorkomen we extra contactmomenten tussen leerlingen en de leerkracht.  

Zorg dat de kinderen een extra vest meenemen in verband met het ventileren van de lokalen. 

 

Halen/brengen 

Om voldoende afstand te kunnen houden hebben we de volgende afspraken gemaakt.  

 

• Per kind mag maximaal één ouder/verzorger het kind brengen en halen. 

• Per groep is er een vast breng- en haalmoment. Kom op tijd!! 

 

OBD 8.15-8.20 tot 13.50u 

OBE 8.25-8.30 tot 14.00u 

OBF 8.35-8.40 tot 14.10u 

MBD 8.15-8.20 tot 13.50u 

MBE 8.25-8.30 tot 14.00u 

MBF 8.35-8.40 tot 14.10u 

BBD 8.15-8.20 tot 13.50u 

BBE 8.25-8.30 tot 14.00u 

BBF 8.35-8.40 tot 14.10u 

 

Als uw kinderen bij verschillende brengtijden zijn ingedeeld is de tijd van uw middenbouwer 

leidend, òf, als u twee kleuters heeft, de tijd van uw oudste kleuter. 

Breng uw kind wel bij de juiste ingang; daar staat de leerkracht op hem of haar te wachten. 

Bovenbouwers kunnen zelf op hun eigen tijd bij hun eigen ingang naar binnen. 

Ook de ophaaltijden kunnen binnen een gezin verschillend zijn. Helaas kunnen we daar niets aan 

veranderen.  

 

Voor de onderbouwers die met de fiets komen zetten we een fietsenrek op het onderbouwplein. 

 

De peuters worden op hun gebruikelijke schooldagen bij het peuterlokaal gebracht. Overdracht 

vindt plaats aan de leidster bij de buitendeur in de schooltuin, tussen 8.00 en 8.30 uur.  

Op de gebruikelijke tijd, spreek dat af met de pedagogisch medewerker, worden de peuters weer 

opgehaald bij de buitendeur van het peuterlokaal.  

De pedagogisch medewerker brengt en haalt peuters van en naar de klas als er geen 

verkeersstromen meer zijn (8.45 uur en 13.45 uur).  

 

• Elke groep heeft een vaste in- en uitgang.  

● OBD en OBE via het hek van het onderbouwplein. OBF via het hek tegenover de 

klas. De leerkracht staat bij de buitendeur van de klas de kinderen op te wachten. 

● De middenbouw via het middenbouwplein. De leerkracht staat bij de voordeur op 

het plein de kinderen op te wachten. 

● BBF via de ‘gym’deur. 

● BBD en BBE via de bovenbouwdeur.  

• Kom zoveel mogelijk lopend naar school.  

• Ouders komen niet op het plein. Zij blijven achter het hek en nemen daar afscheid van hun kind.  

• Kinderen lopen zelf naar binnen. 

• Buiten het hek houden ouders anderhalve meter afstand.  

  Voor alle duidelijkheid zijn er wachtcirkels aangegeven met krijt. 

 

• Aan het eind van de lesdag gaan leerlingen groepsgewijs met de leerkracht naar buiten. Ouders 

staan buiten het hek te wachten, kinderen lopen naar hun ouder en gaan meteen naar huis. 



 
 

 

Vertel dit alles van te voren aan uw kind zodat er geen verrassingen zijn op het moment van 

afscheid. Kinderen hangen zelf hun tas en jas op en gaan naar de klas.  

De kinderen houden hun schoenen aan, tenzij de schoenen heel vies zijn. 

 

 

De grote rode stippen zijn de punten waar de 

kinderen afscheid nemen van hun ouders.  

 

De stippellijn is de route die de kinderen lopen 

om bij de deur te komen waar ze de school in 

gaan. 

 

Welke leerkracht staat wanneer voor de klas? 

OBD ma, di, do, vr Moniek  

OBE ma, di, do, vr Barbara Steeman (m.u.v. vrijdag 15 mei dan is Cher er)  

OBF ma en di Cher  

do en vr Conny 

MBD ma en vr Anouscka  

di en do Daan 

MBE ma en vr Hilde 

di en do Annemarie 

MBF ma en di Gea 

do en vr tot 12.00u Rune, na 12.00u: Saskia 

BBD ma, di, do, vr Krista 

BBE ma, di, do, vr Maroussia 

BBF ma, di, vr Bastienne 

do Irem 

 

Kinderen halen door de NSO  

De NSO van “Marie in de bocht” haalt de kinderen op waar ook de ouders de kinderen ophalen. 

Daarna brengen zij de kinderen naar de NSO ruimte. 

 

De medewerker(s) van ZON wacht(en) om 13.50 uur buiten op het middenbouwplein bij de 

tafeltennistafel.  

De kinderen van de onderbouw en middenbouw die met ZON meegaan lopen via de middenbouw 

uitgang hier naar toe.  

De kinderen van de bovenbouw wachten bij de bakfiets die bij het fietsenrek staat van nummer 4. 

 

Hemelvaartsdag 

Het plan dat het team heeft gemaakt is voor de drie weken aansluitend aan de meivakantie. 

In die periode valt ook Hemelvaartsdag. Op deze dag en de vrijdag daarna, dus donderdag 21 en 

vrijdag 22 mei, zijn de kinderen vrij. 



 
 

 

Deel 2 

Aanvullende informatie 

 

2.1 Afstand houden 

 

Anderhalve meter-maatregel  

Volgens de richtlijnen van het RIVM hoeven kinderen tot 12 jaar geen afstand van elkaar te 

houden. Hierdoor kunnen de kinderen uit de klas weer samen aan het werk en spelen.  

Binnen en buiten de klas gelden de regels die zij al gewend zijn.  

De richtlijnen geven aan dat volwassenen waar mogelijk 1,5 meter afstand moeten houden tot de 

kinderen. Om deze richtlijnen te kunnen respecteren hebben wij aanpassingen gedaan in de 

lokalen en gangen om dit mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn gegroepeerde tafels, 

voeten (stickers) op de vloer om 1,5 meter zichtbaar te maken en een afgebakende werkplek voor 

de leerkracht. De flexibele werkplekken in midden- en bovenbouw zijn gewisseld voor vaste 

werkplekken om het voor de leerkracht mogelijk te maken de gevraagde afstand te kunnen 

bewaren.  

 

2.2 Hygiëne  

 

Algemene hygiënemaatregelen 

We leven algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk na. Denk hierbij aan:  

In ieder klaslokaal is: 

• Desinfecterende handgel. (voor de leerkrachten) 

• Zeeppompje.  

• Papieren handdoekjes.  

• Oppervlaktesprays. 

• Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Hygiëne bij binnenkomst in de school  

• Jas en tas aan de kapstok; jassen in de luizenzakken zoals altijd.  

De thuiswerk-spullen & bieb/leesboek (midden-bovenbouw) worden uit de tas gehaald en 

meegenomen naar het lokaal. Kinderen nemen de spullen mee naar hun vaste werkplek.  

Eten en drinken meenemen in de klas, zoals je dit normaal doet, anders niet. Dit kan op een voor 

de leerkracht prettige plek neergezet worden. Dit voorkomt dat leerlingen extra naar de gang 

moeten gaan. 

•Geen schoenenwissel. Kinderen gaan met schoenen de klas in. Tenzij de schoenen vies zijn. 

•Zodra de leerlingen binnen zijn, lopen zij direct door naar het keukentje om hun handen te 

wassen (volgens voorschrift). Voor en na het buitenspelen, eten en voor het naar huis gaan ook. 

•Gebruik tissues om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  

Was vervolgens je handen (20 seconden). 

 

 

Hygiëne/ontsmetten van materiaal 

Het virus kan kortstondig overleven op oppervlakken zoals trapleuningen, deurkrukken, kranen, 

aanrecht, lichtknoppen enzovoort. Na een nacht is het besmettingsgevaar via materialen 

verdwenen. 

•Tijdens pauzes neemt de leerkracht een pakje hygiënisch doekjes mee om ná de kinderen de 

trapleuning schoon te maken (in het naar beneden lopen en naar boven lopend). Onderaan en 



 
 

bovenaan de trappen staan prullenbakken met gesloten deksel. Leerkracht kan ook handschoenen 

meenemen als ze/hij naar boven loopt en de leuning vasthoudt. 

•Er wordt in de midden- en bovenbouw (voorlopig) niet op kleedjes gewerkt, omdat dat meer 

beweging in de groep veroorzaakt. In de onderbouw mogen de kinderen wel op kleedjes werken 

op vooraf afgesproken plaatsen. 

•Materialen worden niet schoongemaakt tussendoor. Als leerkrachten zelf aan de materialen 

zitten, moeten ze rekening houden met handhygiëne (handgel of handen wassen). 

•Iedereen werkt op een vaste plek in de klas.  

 Er wordt niet op de gang gewerkt (dit geldt voor kinderen én begeleiders). 

 

Toiletgebruik van de kinderen 

● Kleuters hebben zelf een tasje extra kleding mee voor ongelukjes; deze doen ze in hun 

luizenzak. 

● De afspraak geldt dat er maar 1 leerling tegelijk per groep naar het toilet mag.  

● Bij de wastafel in de toiletruimte is zeep aanwezig om de handen te wassen en papieren 

handdoekjes om handen af te drogen. 

● Het afvalbakje wordt om 11.30u en na schooltijd geleegd.  

● De toiletten en de wasbakken worden om 11.30u en na schooltijd schoongemaakt. 

 

Goed ventileren in de groep 

Het blijkt erg belangrijk dat er goed geventileerd wordt in een ruimte waar meerdere personen 

aanwezig zijn.  De deuren kunnen, net als ramen, opengehouden worden. (dan hoeft ook de 

deurklink niet aangeraakt te worden). 

Het kan koud worden in de klas als er steeds ramen openstaan, de kinderen moeten een extra trui 

of vest mee naar school nemen. 

 

 

 

2.3 Hoe wordt het onderwijs verzorgd? 

 

Hoe ziet het onderwijs er in de eerste schoolweek uit? 

 

De eerste week besteden wij in alle bouwen extra aandacht aan welbevinden, welzijn, 

sociaal-emotionele vorming, hygiëne lesjes en groepsvorming. Het is voor iedereen weer 

even wennen om in deze aangepaste vorm in de school terug te zijn. Daar willen we samen met de 

kinderen en collega’s de tijd voor nemen om dat goed te laten verlopen. De voorbereide omgeving 

van alle lokalen is ook aangepast en we zullen ook tijd nemen om met de kinderen te oefenen hoe 

we op gepaste wijze daarmee omgaan. Alle kinderen krijgen HVO en op donderdag of vrijdag een 

muziekles van Jurren en Lisa. In deze les wordt vooral gezongen en worden ritmes geklapt. 

Ook willen we met de kinderen iedere dag buiten gaan spelen en lunchen, mits het weer dit 

toelaat. 

 

De onderbouw heeft een thuispakket met werk wat thuis wordt gedaan. Op school werken de 

kinderen in het lokaal met het materiaal dat daar staat. 

Het verdere lesaanbod omvat algemene lesjes, taal/reken activiteiten, en het thema ridders & 

kastelen worden aangeboden in verband met het project ‘reis door de tijd’.  

De onderbouwleerkrachten geven een pakketje verwerkingsopdrachten mee voor de 

thuiswerkdagen. 

 

De midden- en bovenbouw werken uit het thuiswerkpakket. Dit neem je dus elke keer mee 

naar school. We volgen dezelfde planning in verband met de regelmaat. De leerkracht begeleidt 

dat in de klas. De leerkracht zal de kinderen instructies geven hoe ze de digitale omgeving thuis 



 
 

kunnen gebruiken, zodat de kinderen weten wat voor werk ze moeten maken op de dagen dat ze 

niet op school zijn. Op maandag en donderdag krijgen de kinderen HVO lessen van Yvette in het 

eigen lokaal. 

 

Thuisonderwijs 

 

Op de dagen dat een kind niet naar school komt werkt het aan het thuiswerk.  

Voor elke groep wordt classroom up-to-date gehouden. 

De MEET-momenten zijn er alleen nog voor kinderen die helemaal niet naar school komen. 

Een leerkracht zal deze kinderen persoonlijk uitnodigen voor deze MEETs. 

De e-mails van de leerlingen worden niet meer beantwoord via de mail. Neem je vraag mee naar 

de klas! 

 

 

Hoe zien de klassen er nu uit? 

 

We stoppen tijdelijk met de flexwerkplekken voor de kinderen. Het werken aan een vaste tafel 

zorgt voor minder lopen en beweging in het klaslokaal. Met tape en voetjes wordt op de vloer 

aangegeven waar je wel en niet kunt lopen/staan in verband met de te bewaken 1,5 meter afstand 

tot de leerkracht. Zo kunnen we op een veilige afstand van elkaar werken. 

 

Onderbouw D, E, F 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Middenbouw D, E, F 

 

 

 

Bovenbouw D, E, F 

 

 

 

 



 
 

 

Bewegingsonderwijs middenbouw-bovenbouw 

Voor de gymlessen volgen we het protocol heropening bewegingsonderwijs, dat is opgesteld door 

de KVLO in samenwerking met diverse (overheids)instellingen (o.a. het RIVM).  

De gymlessen worden in ieder geval tot 2 juni voor zover mogelijk buiten op het schoolplein 

gegeven. Als het niet mogelijk is om buiten te gymmen door bijvoorbeeld slecht weer, dan zal de 

gymzaal gebruikt worden.  

Wanneer de gymlessen binnen plaatsvinden, zijn alle bewegingsactiviteiten matig intensief van 

aard. De kinderen hoeven zich niet om te kleden voor de les en douchen is niet toegestaan.  

Als er slecht weer wordt voorspeld op de gymdag, dan is het handig om (binnen)gymschoenen 

mee te laten nemen. De regels die in de klas gelden wat betreft  hygiëne en afstand houden, 

gelden natuurlijk ook tijdens de gymlessen. Het accent van de gymlessen zal zeker de eerste 

weken liggen op het samen zijn, samen spelen en het samen fijn hebben (sociale componenten).  

 

Meer Vermeer 

In de eerste week zullen ook de lessen van Meer Vermeer onder leiding van Floor de Haas weer 

verder gaan. We hebben er voor gekozen dat Floor nog niet op school met de kinderen aan de slag 

gaat, maar dat zij hen begeleidt van thuis uit op de maandag en dinsdag.  

Let op: op de dagen dat de kinderen thuis werken is er een moment van contact tussen Floor en 

het kind. Zij nodigt het kind hiervoor uit via de email van uw kind.  

Na de eerste week bekijken we of het mogelijk is dat Floor ook weer met de kinderen op school 

kan gaan werken. We zullen u hierover informeren.  

 

Eten en drinken -  richtlijnen voor ouders en kinderen:  

● Voor het eten pakken: handen wassen.  

● Bij het eten en drinken moet rekening worden gehouden met ‘gespetter’. Dus boven je 

eigen trommeltje eten en drinken uit eigen drinkbeker. Eventueel lege beker mee laten 

brengen en vullen bij de kraan met water.  

● Na ieder eetmoment (dus ook tussendoortje) tafel schoonmaken en daarna handen 

wassen. 

● Indien er buiten gegeten wordt moeten de handen schoon zijn voordat de kinderen de klas 

uit gaan en bij binnenkomst moeten de handen weer gewassen worden.  

● In deze periode worden er geen materialen uit de keuken gebruikt (dus geen mesjes, 

bekers, borden, snijplanken).  

● Alles wat van huis meegenomen wordt gaat weer terug naar huis. 

● Kinderen krijgen van thuis ‘hapklaar’ eten mee, zodat er geen materialen van school 

gebruikt hoeven worden of dat de leerkracht handelingen uit moet voeren.  

● Er wordt (voorlopig) niet getrakteerd op school. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


