
 
 

 

 

Nieuwsbrief 9           5 februari 2021 

 

We gaan weer open! 

Op 8 februari 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 de ”aanvullende maatregelen bij heropening 

basisonderwijs” van het ministerie van Onderwijs. 

Op donderdag 4 februari 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.  

Wij willen u vragen om dit deel goed door te nemen, 

zodat u niet voor verrassingen komt te staan.  

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen of 

opmerkingen dan horen wij die graag via 

directie-md@jan-vermeer.nl  

 

Wat moet uw kind de eerste dag 

meenemen naar school 

● Een extra vest - we ventileren zoveel mogelijk 

dus het kan frisjes worden! 

● 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.  

Neem wel de boekjes mee van Lijn 3 en Getal & Ruimte als je daarin gewerkt hebt. 

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

klas. 

● Alle geleende laptops neem je weer mee naar school. 

● Traktaties alleen voorverpakt en gezond! (het is een uitdaging….) 
 

Algemene coronamaatregelen 

 

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, 

kinderen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en 

anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten 

ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. 

• Bij een neusverkoudheid willen we vragen om de kinderen thuis te houden (dit wordt mogelijk 

nog aangepast naar aanleiding van het eerstkomende OMT-advies). In het geval van chronische 

verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts mogen de kinderen gewoon naar school.  

Immers, een verkouden kind steekt misschien de leerkracht aan, die dan niet meer mag werken.  
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Invallers zijn er nu bijna niet, dus dan zit de klas van uw kind ineens weer thuis. 

Bovendien willen we voorkomen dat de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus 

toegang krijgt tot onze school. Alle beetjes helpen…! 

 

• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. 

• Personeel en kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  

Ook kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

• De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven zoals voor de kerstvakantie.  

• Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om 

contactmomenten tussen personeel zo veel mogelijk te beperken. 

• Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. 

Andere activiteiten zoals teamoverleggen en dergelijke vinden online en op afstand plaats. 

 

Voor alle juffen en meesters is het best spannend met al die kinderen op school.  

Voor iedereen is het anders, sommigen zitten zelf in de risicogroep of hebben gezinsleden die tot 

deze groep behoren.  

Iedereen wil gezond blijven en omdat het nog niet duidelijk is of de Britse variant van het 

Coronavirus besmettelijker is via kinderen houdt een aantal leerkrachten consequent 1,5 meter 

afstand tot de kinderen. Niet uit onwil dus, maar uit voorzorg. Wij rekenen op uw begrip. 

 

 

Reisbewegingen 

 

Ook dit keer hebben wij verschillende breng- en haaltijden. Breng uw kind zoveel mogelijk alleen. 

Het OMT adviseert u een mondkapje te dragen. Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend. 

Kinderen plaatsen zelf hun fiets op de speelplaats. 

 

• Ouders komen niet in de school. 

• Om contactmomenten tussen kinderen, ouders en onderwijspersoneel te beperken gelden 

gespreide begin-, pauze- en eindtijden. 

• Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. 

• Tijdens brengen/halen houden ouders onderling afstand. 

• Kinderen vanaf hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel 

mogelijk zelf naar huis. 

 

Onderbouw 

De kinderen worden nog steeds via de achterkant van de klassen gebracht en daar ook opgehaald.  

OBD 8.25u - 8.30u   brengen,  14.05u ophalen 

OBE 8.15u - 8.20u   brengen,  13.55u ophalen  

OBF 8.20u - 8.25u   brengen,  14.00u ophalen  

 

Middenbouw 

De leerkrachten van de middenbouw wachten de kinderen op op het middenbouwplein. 

MBD 8.20u 

MBE 8.15u 

MBF 8.25u 

In de ochtend zal er een extra leerkracht op het plein toezien dat de kinderen met hun eigen juf 

naar binnen gaan. 

 

In de middag lopen de leerkrachten weer met de kinderen mee naar buiten om: 

MBD 14.00u 

MBE 13.55u 

MBF 14.05u 



 
 

Wanneer u toestemming geeft aan de leerkracht mag uw kind in de middenbouw zelfstandig het 

plein verlaten.  

 

We willen ook nu weer iedere dag een groep ouders uitnodigen op het middenbouwplein om hun 

kinderen op te halen. De leerkracht komt met de kinderen samen naar buiten.  

Op deze dag is het wat makkelijker om even contact met de leerkracht te maken.  

Wilt u wel de afstand van 1,5 meter respecteren wanneer u een vraag aan de leerkracht heeft?  

Welke ouders mogen wanneer op het schoolplein?  

maandag      MBD 

dinsdag        MBE 

woensdag    MBF ( ouders aan de kant van de schommel en de tafeltennistafel) 

woensdag    MBE (ouders aan de kant van de school en het kippenhok) 

 

donderdag   MBD 

vrijdag          MBF 

 

Het is niet de bedoeling dat de ouders en kinderen na schooltijd op het plein blijven.  

We willen u vragen om de route van de uitgang van het schoolplein tot de schooldeur vrij te 

houden zodat de klassen die naar buiten komen vrij baan naar de uitgang hebben.  

 

Bovenbouw 

De kinderen van de BBD en BBE gaan via het bovenbouwplein allemaal via de rode deur naar hun 

klas. De kinderen van BBF via de deur van de gymzaal;  

BBD 8.15u  naar huis om 13.55 

BBE 8.20u  naar huis om 14.00 

BBF 8.25u  naar huis om 14.00 (uitgang via de gymzaal) 

 

Kom op tijd en houd gepaste afstand alstublieft! 

 

 

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. 

 

 

 Klassen gescheiden houden  

• Wij houden een accurate registratie bij van klassenindelingen en presentie. 

• Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, geldt: 

leerlingen rouleren  niet onderling tussen verschillende groepen.  

Bij een zieke (niet te vervangen) leerkracht mogen wij momenteel geen kinderen verdelen en blijft 

de hele klas thuis. 

• Klassen spelen apart van elkaar buiten.  

•Kinderen werken alleen in de klas, niet op de gang.  

Ze lopen alleen in de gang als zij naar de wc gaan of met de leerkracht mee naar buiten.  

•Er gaat maximaal 1 kind per klas tegelijk naar de wc en elke klas gebruikt alleen de eigen wc. 

•Er is de komende 2 weken geen HVO voor groep 3 t/m 8. 



 
 

Testen/sneltesten 

Voor onderwijspersoneel geldt op dit moment dat zij voorrang krijgen bij het testen. Hierbij kijken 

we ook naar de mogelijkheid om onderwijspersoneel vaker van sneltesten gebruik te kunnen laten 

maken, zodat zij bij een negatieve testuitslag weer snel voor het onderwijs inzetbaar zijn. 

Kinderen die door de GGD worden gezien als ‘nauw contact’ of ‘overig contact’ vanuit bron- en 

contactonderzoek, worden geadviseerd om getest te worden. Er worden geen kinderen op school 

getest. 

 

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, kinderen en ouders de instructies van de GGD. 

• Alle categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die 

hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind of leerkracht positief wordt 

getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat.  

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) direct laten testen als ze in 

contact zijn geweest met een besmet persoon. In geval van een negatieve uitslag is het 

noodzakelijk om na 5 dagen opnieuw te testen, òf nog 5 dagen langer in quarantaine te gaan. 

Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 

 

 

Wat als de klas in quarantaine moet? 

De school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en 

regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. 

Wij delen de GGD-brieven via de mail met de groep zonder naam van besmette leerlingen. 

Wij delen u dan mee hoe het thuisonderwijs vormgegeven wordt. 

 

 

 Eten en drinken 

• Iedereen moet goed zijn handen wassen. 

• Ieder kind neemt zijn eigen broodtrommel, eigen fruittrommeltje en eigen plastic beker of flesje 

mee naar school met water. Als het kind het niet zelf kan openen, kunt u uiteraard ook een open 

beker meegeven die zij zelf vullen met water. Het is belangrijk dat de trommels en bekers thuis 

allemaal boven de 60 graden gewassen worden.  

• Kinderen mogen geen voedsel delen. 

• Kinderen mogen bij verjaardagen alleen voorverpakte (in de fabriek!) traktaties meenemen en 

niet langs de klassen. Uiteraard wordt met de kinderen in de klas gewoon gezongen voor de jarige. 

 

 

Handen wassen, hoesten of niezen 

• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school; 

• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen; 

• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten 

en niezen; 

• Leraren geven instructie om in de elleboog te hoesten/niezen; 

• In de school worden alleen papieren zakdoekjes gebruikt; 

• De tafels worden schoongemaakt met oppervlaktesprays. 

• Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen, behalve wanneer zij door de 

gangen lopen of op het moment dat er meerdere volwassenen in een klas zijn. 

• Personeelsleden die met kinderen werken uit verschillende klassen dragen wel persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  

 

 



 
 

 Studiemiddag 19 februari vervalt, administratiedag: 15 maart 

De studiemiddag van 19 februari komt te vervallen, de kinderen kunnen deze dag heel de dag 

naar school.  

We willen de administratiedag van maandag 1 maart graag verplaatsen naar 15 maart.  

Wanneer u door deze wisselingen in de problemen komt met de opvang van de kinderen kunt u 

mij hierover mailen: directie-md@jan-vermeer.nl 

 

 

Van de MR 

Vanwege de sluiting van de school en de heropening komende week hebben we op 14 januari en 3 

februari extra overleggen gehad met de directie. Op 14 januari hebben we de stand van zaken van 

het (thuis)onderwijs tijdens de lockdown besproken. De notulen van dit overleg zijn te vinden op 

de MR-pagina op de website van de school.  
Op woensdag 3 februari hebben we het plan voor de heropening van de school op 8 februari 

besproken. De MR heeft ingestemd met de plannen, die je in deze nieuwsbrief vindt. We hebben 

daarbij aandacht gevraagd voor zowel de vragen vanuit het personeel als de ouders en kinderen. 

Wij hebben er vertrouwen in dat de school de heropening zo veilig en verantwoord mogelijk 

organiseert. 

Als je vragen hebt over het beleid van de school in het algemeen, of ten aanzien van de 

coronamaatregelen in het bijzonder, en je komt er met de leerkracht of directie niet uit, dan kun je 

ons bereiken via mr-md@jan-vermeer.nl.  
De eerstvolgende vergadering is op maandagavond 1 maart. De MR-vergaderingen zijn openbaar, 

je bent welkom als toehoorder! Aanmelden kan via mr-md@jan-vermeer.nl. 
Hartelijke groet, de MR: Leonie van Dinter (moeder van Claire (MBF) en Féline, voorzitter), Martine 

Middel (moeder van Ties (MBE) en Eline (MBF)), Annemarie vd Arend (leerkracht MBE) en 

Bastienne Bishop (leerkracht bovenbouw). 

 

Thuiswerken, trots op je werk zijn! 

 

 

 

 

Materiaal gezocht 

De kinderen uit de middenbouw gaan volgende week een knikkerbaan maken in het atelier. Wij 

zijn hiervoor opzoek naar wc- en keukenrolletjes. Pringle chips buizen, koffie cupjes, dopjes, 

restjes hout en andere gekke dingen uit huis. 

Hieronder wat voorbeelden: 
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 Kindertuinen Delft 

Op een kindertuin maken kinderen kennis met de natuur en met ons voedsel. 1,5 uur per week, 

van april t/m oktober. Ze leren stapsgewijs en heel praktisch dat een tuin niet zo maar een bak 

aarde is met wat mooie planten erin, maar een levend geheel. Dat alle beestjes en plantjes met 

elkaar samenwerken om ons voedsel te laten groeien. Zonder regenwormen geen losse grond 

waar de plantenwortels zo van houden en zonder bijen geen pompoen!  

Naast natuureducatie organiseren we nog veel meer leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld, 

kruidenboter maken, pizza bakken en een lampionnentocht als afsluiting van het seizoen.  

Genoeg voor onvergetelijke middagen op de tuin van april tot november.  

Voor meer info en aanmelden, kijk op www.kindertuinendelft.nl 
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