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Beste kinderen, 

Dinsdagavond ontvingen we het bericht dat de scholen weer gedeeltelijk open 

kunnen gaan. Wij kijken er enorm naar uit om jullie weer te ontmoeten en les te 

kunnen geven. Wanneer je op school komt zal dit anders zijn dan je gewend 

bent. Elke groep heeft een eigen ingang, een eigen toilet en heeft alleen met de 

eigen groep pauze. Ook is het belangrijk om afstand te houden naar de meesters 

en juffen. Wanneer je ziek en/of verkouden bent mag je niet naar school en 

helaas nog even wachten tot je beter bent. 

Voorlopig ontvangen jullie de laatste Zaaiervlog met dit keer wel een heel 

bijzondere challenge van juf Willemieke en juf Christiane.  

Deze keer kunnen we het stukje afsluiten met ‘Tot ziens’.  

Groetjes de meesters en juffen 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Na de meivakantie gaan de scholen gedeeltelijk weer open. We kijken er enorm 
naar uit en tegelijkertijd is het ook spannend. Op de volgende pagina’s leest u 
hoe wij het onderwijs op school weer oppakken. 
 

Psalm 117 
Wanneer we thuis vroeger uit de Bijbel lazen was Psalm 117 mijn favoriete 

Psalm. Lekker kort, want het zijn maar 2 verzen om te lezen. Op een andere 

manier is Psalm 117 nog steeds één van mijn favoriete Psalmen om te lezen. God 

roept op om Hem te loven om wie Hij is. Niet met mijzelf bezig zijn, maar met 

Hem, heerlijk! 

Koningsdag 
De Oranjevereniging bezorgt de fruit/snoepzakken op de adressen. Zij gaan hun 

best doen om niemand over te slaan. Mocht dat toch gebeuren, dan kan er in de 

namiddag een e-mail naar de Oranjevereniging gestuurd worden. 

(oranjevereniginghedel@hotmail.nl) 

  

Enkele foto’s: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Voor meer foto’s, zie 

de website 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OWWTssuOKlo&t=45s&app=desktop
mailto:oranjevereniginghedel@hotmail.nl
https://dezaaierhedel.nl/


Terug naar school-ouders 
Veiligheid voor alle betrokkenen, maximale ondersteuning kinderen en belastbaarheid van het team. 
Wij streven ernaar om een christelijke school te zijn met aandacht voor de groep en individuele kinderen 

vanuit een klimaat van rust, duidelijkheid en structuur. Soms lukt het ons goed om hieraan vast te houden, 

op andere momenten is dit moeilijk en vraagt dit veel. In onze overwegingen en keuzes houden wij deze 

uitgangspunten wel steeds voor ogen. Wij vragen uw begrip wanneer dit niet altijd lukt op de manier zoals 

u graag wilt. Bij het beleid voor de komende weken is veiligheid van alle betrokkenen de kern. De nieuwe 

maatregelen voor de scholen vraagt veel organisatorisch vermogen en flexibiliteit van het team. Soms 

horen wij dat ouders van de school verwachten dat wij in deze periode de mogelijke opgelopen 

achterstanden wegwerken. Wij vragen u echter reële verwachtingen te hebben in deze, voor allen, 

moeilijke periode. Wij kijken naar wat binnen onze mogelijkheden past en kijken vanuit het belang van de 

gehele school. Wanneer u echter vragen en/of opmerkingen hebt, schroom niet om deze rechtstreeks met 

mij te delen. Graag horen wij uw gedachten. 

Afwezigheid leerkrachten vanwege risicogroep 
Wanneer leerkrachten tot de risicogroep behoren nemen wij het advies vanuit het ziekenhuis/de huisarts 

ongewijzigd over. Voor onze school betekent dit dat 3 leerkrachten niet fysiek op school kunnen zijn.Dit 

heeft een behoorlijke impact. Hiermee moeten wij verschillende afwegingen maken voor de inzet van 

leerkrachten in de groepen en de richtlijnen vanuit het protocol opstart basisonderwijs. Wij vragen hiervoor 

uw begrip.  

 Juf Elsemieke valt onder de risicogroep. Wij vangen dit gedeeltelijk op met juf Willemieke.  

 Juf Daniëlle kan vanwege zorgelijke thuissituatie van haar man niet fysiek op school aanwezig zijn. Juf 

Willemieke neemt tijdelijk beide groepen over. Hiernaast wordt voor groep 0-1-2 het thuisonderwijs 

gedeeltelijk voortgezet. 

 Juf Rianne kan vanwege de zorgelijke thuissituatie van Theo niet fysiek op school aanwezig zijn. Juf 

Christiane werkt tijdelijk 4 dagen en juf Rianne ondersteunt in het thuisonderwijs. 

5 gelijke dagen en jaargroepen 
 Wij kiezen voor een tijdelijk rooster met 5 gelijke lesdagen van 08.30-13.45 uur, i.p.v. de mogelijkheid 

van dagdelen. Vanuit beschikbare kennis biedt dit de mogelijkheden voor maximale veiligheid, meeste 

ondersteuningsmogelijkheden van kinderen, structuur in het gezin en belastbaarheid van het team. 

 Door te kiezen voor lesdagen wordt het aantal bewegingen rondom de school en het aantal wisselingen 

in de school geminimaliseerd. 

 Door te kiezen voor lesdagen denken wij de kinderen, zoveel als mogelijk, de structuur en rust te 

kunnen bieden als voorwaarden om tot leren te komen en aandacht voor het welbevinden van 

kinderen. 

 Kinderen worden verdeeld over de jaargroepen. Van elke combinatieklas is er slechts één jaargroep in 

het lokaal. Bijvoorbeeld alleen groep 5 van groep 5-6. Op het moment dat kinderen op school zijn wordt 

er niet meer van groep gewisseld. Kinderen worden voor ondersteuning niet uit de groep gehaald voor 

gezamenlijke ondersteuning met kinderen uit andere klassen. 

Inhoud 
Wanneer we spreken over de inhoud van ons onderwijs is het pedagogische aspect van groot belang. Dit 

biedt de noodzakelijke ruimte om tot leren te komen.  

 We streven ernaar dat in deze periode de leerlingen in ieder geval contact hebben met één van de 

eigen leerkrachten. In het belang van de school kiezen we ervoor om leerkrachten ook in andere 

groepen in te zetten. We kiezen voor maximaal 2 leerkrachten per jaargroep. 

 Aandacht voor welbevinden van het individuele kind, de groep en groepsvorming zien wij als 

belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Er is op verschillende manieren extra aandacht voor 

verhalen van kinderen, bespreken van de nieuwe schoolregels en wat de situatie met kinderen doet.  



 Vakinhoudelijk: we richten ons op de instructie en inoefening van de basisvakken lezen, rekenen, taal, 

spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden, Engels en bespreken van het thuiswerk.  

 Het protocol schrijft op dit moment voor dat schoolreisjes, vieringen en excursies niet door mogen 

gaan. Hiermee worden alle gezamenlijke activiteiten voor het lopende schooljaar geannuleerd tot 

nader bericht. Dit betekent dat we het schoolreisje, schoolfotograaf, meesters- juffendag en helaas ook 

het schoolkamp van groep 8 annuleren. Wij vinden dit enorm spijtig. We zoeken naar een andere 

manier om afscheid te nemen van groep 8 en willen op een passende manier invulling geven aan de 

musical. Het is echter nog onduidelijk of er een afscheidsavond georganiseerd kan worden. Mocht dit 

niet kunnen, dan filmen wij de musical. 

Halen en brengen 
 Volgens de richtlijnen mogen ouders niet aanwezig zijn op school of op het plein. Bij het ophalen 

adviseren wij ouders en kinderen een vaste plaats af te spreken. Houd hiermee rekening met de 1,5 

meter richtlijn. 

 Leerlingen vanaf groep 4 komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar school. Wij vragen u om de 

kinderen niet te vroeg naar school te sturen. 

 Kinderen gaan bij aankomst op school direct naar de klas. Elke groep heeft een eigen in- en uitgang.  

o Voorschool en groep 0-1-2: ingang kleuterplein. De leerkracht vangt de kinderen op bij het hek. 

De ouders blijven buiten het schoolplein.  

o Groep 3-4: hoofdingang 

o Groep 5-6: zij-ingang steegje 

o Groep 7-8: personeelskamer. 

 Leerlingen van groep 3-8 nemen de tas en de jas mee het lokaal in. De jas wordt aan de stoel gehangen 

en de tas naast hen. Voor groep 0-1-2 gelden de gebruikelijke regels. 

Oudercontacten 
 De richtlijnen geven aan dat ouders op dit moment nog niet fysiek op school of op het schoolplein 

mogen zijn. Dit betekent dat ook de ouderavonden niet doorgaan tot nader aangekondigd. 

 Zoals aangegeven in de richtlijnen vindt contact digitaal (telefonisch, mail, online) plaats. 

Specifieke regels en afspraken 
 Bij de start van de schoolperiode nemen de kinderen alle schoolboeken mee naar school. 

 Kinderen houden de laptops thuis (ook de geleende laptops). We nemen geen laptops mee naar school 

en weer terug. Kinderen verwerken de digitale verwerkingsstof thuis. 

 Wanneer leerkrachten en/of leerlingen ziek zijn of de volgende signalen hebben (verkouden, hoesten, 

keelpijn, moeilijk ademen, koorts, diarree), dan komen zij niet naar school. Wanneer leerkrachten 

twijfelen over gezondheid van een kind, dan wordt contact opgenomen met de ouders om hun kind op 

te halen. Leerkrachten/leerlingen mogen pas naar school wanneer men 24-uur klachtenvrij is. 

 Wanneer leerkrachten ziek zijn is vervanging niet te realiseren. U ontvangt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 

07.30 uur hierover bericht. 

 Wanneer kinderen in de klas komen wassen zij de handen of maken zij deze schoon  met desinfectiegel. 

 We hanteren in de school looproutes voor leerlingen en leerkrachten. Deze zijn duidelijk aangegeven. 

 Het advies is om tussen leerling en leerkracht zoveel mogelijk de 1,5 meterregeling aan te houden. In 

de klassen is er daarom een leerkrachtgedeelte dat alleen voor de leerkracht is. 

 De kinderen hebben 2x per dag pauze (buitenspelen) van een kwartier. Deze pauze is gescheiden van 

de andere groepen. Voorafgaand aan het 2e pauzemoment hebben de kinderen lunchtijd. 

 Kinderen nemen eten en drinken mee dat gemakkelijk genuttigd kan worden, zonder ondersteuning 

van de leerkracht.  

 Leerlingen mogen op school de verjaardag vieren. Zij nemen de (vooringepakte) traktatie zelf mee naar 

binnen en de traktatie is alleen voor de leerlingen in de groep. Leerlingen gaan niet de klassen rond en 

hebben geen traktatie voor de leerkrachten. 



 Elke groep heeft een eigen toilet. 

 Wanneer kinderen een klein (plas)ongelukje hebben dat zij zelf op kunnen lossen is er niets aan de 

hand. Wanneer leerlingen het niet zelf op kunnen lossen worden ouders gebeld, om indien nodig uw 

kind op te halen. Dit geldt zowel voor de voorschool als de basisschool. 

 Leerlingen die behoren tot de risicogroep en/of van wie de gezinsleden tot de risicogroep behoren 

kunnen in overleg met school vrijgesteld worden van fysiek onderwijs. 

 KDV Pippi heeft aangegeven op maandag 11 mei weer open te gaan voor voor- en naschoolse opvang. 

Hiervoor kunt u contact opnemen via de website www.kdvpippi.nl. Voor meer informatie over regeling 

BSO en voor- en schoolse opvang tijdens coronacrisis zie de website van de Rijksoverheid.  

Voortgang thuisonderwijs 
 Voor het thuisonderwijs van groep 3 t/m 8 streven wij ernaar alleen verwerkingsmaterialen mee te 

geven. Dit betekent dat ouders thuis zorgen voor structuur om de leerstof te verwerken, maar de 

instructie wordt voor u als ouder geminimaliseerd.  

 Groep 0-1-2 ontvangt gedeeltelijk thuisonderwijs. Dit wordt op de vrijdag voor de volgende week 

toegestuurd.  

 Wanneer er groepsspecifieke regels gelden ontvangt u hierover bericht van de groepsleerkracht. 

 Leerkrachten geven elke dag les op school. Zij kunnen uw kind niet thuis ondersteunen. Wij vragen u 

om thuis uw kind te ondersteunen. Wanneer leerlingen vragen hebben, dan kunnen zij deze op school 

tijdens de lesdag bespreken. 

Hygiëne- en veiligheidsvoorschriften team 
 Voor alle teamleden gelden duidelijke richtlijnen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Dit vraagt 

verschillende aanpassingen van de teamleden en de indeling van de school. Dit heeft ook gevolgen voor 

(direct) contact met leerlingen. De richtlijnen adviseren ook hierin 1,5 meter afstand en extra 

voorzichtigheid. Wanneer er twijfels zijn over ziekte of klachten kiezen wij voor veiligheid.  

Lestijden  
Groep 0, 1 ,2 en voorschool 

 Maandag 
08.30-13.45 

Dinsdag 
08.30-13.45 

Woensdag 
08.30-13.45 

Donderdag 
08.30-13.45 

Gr. 0-1* Juf Willemieke  
 

 Juf Willemieke  

Gr. 2*  Juf Willemieke  Juf Willemieke 

Voorschool** 08.45-12.00 08.45-12.00  08.45-12.00 
 *kinderen moeten volledig zelfstandig kunnen eten en drinken. Wanneer kinderen dit niet kunnen worden zij om 12 uur opgehaald. Wanneer 

wij op school merken dat kinderen dit niet kunnen worden ouders door school gebeld om kinderen op te halen. 

 ** de voorschool start om 08.45 uur om het aantal ouders dat tegelijkertijd kinderen op school brengt te beperken. 

Groep 3 t/m 8 

 Maandag 
08.30-13.45 

Dinsdag 
08.30-13.45 

Woensdag 
08.30-13.45 

Donderdag 
08.30-13.45 

Vrijdag  
08.30-13.45 

Gr. 3  Juf Dilia Oneven weken 
Juf Dilia 

 Juf Dilia 

Gr. 4 Juf Dilia  Even weken 
Juf Dilia 

Juf Dilia  

Gr. 5  Juf Christiane   Juf Christiane Juf Christiane 

Gr. 6 Juf Christiane  Juf Willeke  Juf Willeke 

Gr. 7 Juf Willeke Meester 
Michel 

 Meester 
Michel 

 

Gr. 8 Meester 
Michel 

 Meester 
Michel 

 Meester 
Michel 

 

http://www.kdvpippi.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders


Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen en/of opmerkingen hebt. Schroom niet om uw vragen te stellen. 

Tegelijkertijd wensen wij u midden in deze periode een goede en gezegende vakantie. 

 

Hartelijke groet, 

namens het team 

Bas van Ballegooijen 


