
 

  

 
Nieuwsbrief 6 4 februari 2021 
 
 

Volledig open voor kinderen 

Op 8 februari gaan de scholen weer volledig open. Alle kinderen zijn dus vanaf die dag weer 

vijf dagen per week welkom. 

Toch zal het nog niet normaal zijn, want wij en de overheid hebben maatregelen genomen 

om de risico's op de verspreiding van covid zo laag mogelijk te houden. 

Een groot deel is wettelijk bepaald en een deel is geadviseerd (daar kunnen scholen 

desgewenst in verschillen). Het is fijn als u deze afspraken goed doorneemt en ook met uw 

kind(eren) bespreekt. 

 

Voor de kinderen is het geweldig dat ze weer naar school kunnen en natuurlijk zal dit ook 

voor veel ouders heel fijn zijn. 

We hebben vele positieve berichten ontvangen tijdens de online onderwijsweken maar er 

gaat toch niets boven fysiek onderwijs. Bij deze bedanken we nogmaals alle ouders en 

kinderen, het is een fantastische prestatie hoe er de afgelopen periode met schoolwerk is 

omgegaan. 

 

Tegelijkertijd is het weer opengaan van de school voor het personeel maar wellicht ook voor 

u als ouder heel spannend, zeker voor de mensen die kwetsbare gezinsleden hebben. 

Wij vragen u dan ook met klem om in ieders belang de maatregelen na te leven zodat 

iedereen gezond blijft en onze kinderen naar school kunnen blijven gaan. De impact van het 

niet naleven van de regels is namelijk erg groot. 

 

 

 Hieronder alle maatregelen op rij: 

 

Algemene coronamaatregelen 

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

leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij 

zijn en anders thuisblijven! 
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● Iedereen moet ook thuis blijven wanneer er een huisgenoot is met milde corona 

klachten, koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid. 
● Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat het 

personeelslid naar huis.  

● Wanneer een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd dan moet 

het kind opgehaald worden.  

● Omdat wij relatief veel oudere leerkrachten hebben vragen wij u dringend om bij 

enige twijfel ook uw kind met verkoudheidsklachten thuis te houden.  

● https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-corona 

regels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen 

● De kinderen komen alleen in aanraking met kinderen uit hun eigen groep, dus niet 

met de andere kinderen in hun bouw. Groepsdoorbroken activiteiten zoals bijv. HVO 

vinden niet plaats. 

● Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen groep. 

● Wij zorgen er voor dat niet alle kinderen gelijktijdig in de hal zijn. 

● In een groep zullen we niet gaan werken met cohorten (kleine subgroepjes die niet 

van hun plaats mogen komen), dit doen we niet omdat het dan onmogelijk is om 

montessorionderwijs aan te kunnen bieden.  

● Als er een coronabesmetting heeft plaatsgevonden moet de hele groep in 

quarantaine. We rekenen op ieders inzet om dit te voorkomen. 

● De medewerkers op school zullen  anderhalve meter afstand van elkaar houden. 

● Medewerkers en kinderen proberen ook anderhalve meter afstand van elkaar te 

houden, maar we weten inmiddels dat dit in de praktijk vrijwel onmogelijk is. 

● Contactmomenten tussen medewerkers proberen wij zo veel mogelijk te beperken. 

● In de gangen dragen medewerkers een mond-neuskapje. 

● Kinderen zullen niet op de gangen gaan werken. 

● Kinderen zullen alleen in hun eigen groep werken, wennen in een andere bouw kan 

nu dus niet.  

● Kinderen zullen zo min mogelijk het klaslokaal verlaten, gaan dus bijvoorbeeld niet 

naar het kopieerapparaat of ergens iets vragen of lenen. 

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

● In iedere groep zijn maximaal 2 volwassenen per dag aanwezig, bijvoorbeeld een 

leerkracht en een stagiaire, deze twee personen komen niet in andere groepen. 

● Activiteiten zoals teamoverleggen, oudergesprekken e.d. vinden online en op 

afstand plaats. 

● Vanwege een tekort aan personeel en financiële middelen is het niet mogelijk om 

online en fysiek onderwijs naast elkaar aan te bieden.  

● Online onderwijs zal alleen plaatsvinden vanaf dag twee wanneer de hele groep in 

quarantaine moet gaan en de leerkracht niet ziek is.  
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AVG 

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

en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Er mogen 

dus zonder toestemming geen mededelingen gedaan worden over testresultaten of wie er 

covid heeft. 

 

Testen/sneltesten 
Voor onderwijspersoneel geldt op dit moment dat zij voorrang krijgen bij het testen. Er 

wordt bij de GGD ook gekeken 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. 

 

● Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies 

van de GGD. 

● Als een kind of leerkracht positief wordt getest, moet de hele klas in 

thuisquarantaine.  

● Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en 

op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in 

GGD-teststraat. Na een negatieve test mag je weer naar school. Wie zich niet wil 

laten testen gaat nog 5 dagen langer in quarantaine. In totaal duurt de quarantaine 

dan dus 10 dagen. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 

● Er worden geen testen op school afgenomen. 

● Er worden geen kinderen ongevraagd gevaccineerd, zeker niet door medewerkers 

van de school. 

 

 

Hygiënemaatregelen en ventilatie 

● Kinderen van de bovenbouw dragen net als de medewerkers ook een 

mond-neuskapje in de gangen, in de klas mag het kapje af.  

● Kinderen wassen hun handen, bij iedere binnenkomst, na wc gebruik en voor en 

na de eetmomenten. 

● Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen.  
● Leraren geven instructie om in de elleboog te hoesten. 

● In de school worden alleen papieren zakdoekjes en handdoekjes gebruikt. 

● Kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee naar de klas. Dit eten en drinken 

wordt NIET gedeeld met anderen. 

● Alle tafels en deurknoppen enz. worden regelmatig schoongemaakt. In de klas 

helpen kinderen hieraan mee. In de gangen en centrale ruimtes wordt dit door 

Theo en de schoonmakers gedaan. 

● Iedere groep gebruikt een eigen toilet.  
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● Trakteren: alleen (in de fabriek) voorverpakte traktaties, de kinderen gaan niet 

langs andere klassen. 

● In de groepen wordt er regelmatig een raam of deur opengezet. Het is daarom 

belangrijk dat kinderen echt warme kleding bij zich hebben of aan hebben. 

Mutsen zijn daarom in de klas ook toegestaan, capuchons echter niet. 

 

Reisbewegingen 

● De openingstijden zijn van 8.15 uur tot 8.45, wilt u er wel voor zorgen dat 

kinderen uiterlijk om 8.45 in de klas zijn (dus in ieder geval om 8.40 bij de kapstok 

zijn). 

● Bovenbouw kinderen verwachten wij al om 8.30.  

● Kinderen die zelf naar school komen kunnen er gewoon om 8.30 uur zijn (net als 

de BB kinderen) want de verruiming van de openingstijden is er alleen om niet te 

veel ouders tegelijkertijd op het Raam te hebben staan. 

● Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 

● Kinderen komen zo veel mogelijk alleen naar school en gaan ook zelf naar huis, dit 

geldt zeker voor kinderen van de bovenbouw. 

● Kinderen die niet alleen komen worden door één ouder/verzorger gebracht en 

gehaald. 

● Tijdens brengen/halen houden ouders onderling afstand. 

● Wij vragen de ouder/verzorger bij het halen en brengen van de kind(eren) een 

mond/neusmasker te dragen. 

● Kinderen uit de midden- en bovenbouw kunnen zelf hun fiets op het plein 

plaatsen. 

● Ouders mogen de school niet in, het u welbekende haal- en brengrooster blijft 

dus  van kracht! 

● Bij het naar huis gaan, gaan de midden- en bovenbouwgroepen gespreid naar 

huis. In de middenbouw gaat eerst MBC om 13.45 jassen en schoenen halen, 

hierna MBB en dan MBA. In de bovenbouw gaat eerst BBA naar huis dan BBB en 

dan BBC. De tijden zullen wel rond 14.00 blijven liggen. Middenbouwers kunnen 

niet meer in de binnentuin opgehaald worden. 

● De onderbouwers kunnen natuurlijk gewoon bij de klasdeur gehaald en gebracht 

worden. 

● Ouders en kinderen gaan zo snel mogelijk naar huis, blijven spelen op het 

schoolplein kan nu even niet. 

 

Waar kunt u ons verder  nog mee helpen? 

● Sommige kinderen hebben een chromebook van school geleend. Deze hebben wij 

op school weer nodig, dus graag weer meenemen. 

●  En er zijn natuurlijk nog veel bibliotheekboeken thuis, ook deze zien we als ze uit 

zijn graag weer terug op school. 
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HVO 

Tot aan de voorjaarsvakantie komen de HVO lessen te vervallen. 

 

 

 Gymlessen  

De gymlessen zullen buiten gaan plaatsvinden. Richard zal via Parro u op de hoogte brengen 

wat kinderen hiervoor nodig hebben. De gymlessen aan groep 2 vervallen.  

De onderbouw kinderen krijgen wel door de eigen leerkracht bewegingsonderwijs in het 

speellokaal aangeboden. 

 

Meer Vermeer 
Beste ouders en leerlingen van Meer Vermeer, 

Tijdens de lockdown was het niet mogelijk om lessen Meer Vermeer te organiseren. Tot aan 

de voorjaarsvakantie willen wij de groepen zoveel mogelijk gescheiden houden. Dit 

betekent dat ook nu de lessen Meer Vermeer nog niet kunnen starten. Wij hopen dat dit na 

de voorjaarsvakantie wel het geval is, maar kunnen nog niets met zekerheid zeggen. 
 

Muzieklessen van Nathalie 
Heeft u deze week de digitale muziekles van Nathalie toevallig bekeken? Aanstaande 

maandag zou Nathalie live muziekles komen geven aan de midden- en bovenbouw, maar 

omdat we zo min mogelijk volwassenen in de klassen willen hebben en het niet de 

bedoeling is dat deze volwassenen van klas naar klas gaan, gaat dit helaas niet door. 

Gelukkig is Nathalie zo flexibel dat ze een online les voor ons wil voorbereiden die we in de 

klas kunnen volgen. Deze les zal plaatsvinden op maandag 15 februari. 

Wij zijn ontzettend benieuwd en hebben er nu al zin in! 

 

Projectafsluiting 

Op donderdag 18 februari vindt er een digitale projectafsluiting plaats van het schoolbrede 

project Reis door de aarde. De details van dit online evenement krijgt u binnenkort. 
 

Mededelingen middenbouw 

In verband met alle aanpassingen is er een kleine personele wijziging  

MBA 

Myra (ma, di, wo) en Tamara (do, vrij) in MBA  

Myra extra op do in MBA  

Op maandag en dinsdag is stagiaire Anouk er 

MBB 
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Wendy (ma) en Charley (di t/m vrij) in  

Op maandag Gregor extra 

Op dinsdag komt stagiaire Iza  

MBC 

Jacqueline (ma, di, do en vrij) en Tamara (wo)  

Marga (ma, di, do en vrij)  

Wendy op de wo in MBC ondersteuning arrangement kinderen 
 
DMT/Toetsen 

● In MBA en MBC starten in week 2 (week voor de voorjaarsvakantie) als er twee 

leerkrachten in de klas staan. Daarna kijken hoe we het bij MBB doen. 

● IEP toetsen (groep 3) gaan we na de voorjaarsvakantie doen. 
 
 
 
De komende weken zal er vast nog meer communicatie plaatsvinden maar dit zal 
zoals u inmiddels van ons gewend bent via Parro gebeuren. 
 
 
Wij wensen jullie allemaal gezondheid toe en voor nu een fijn weekend. 
 

 

Met hartelijke groet, 

Het Jan Vermeer team. 
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