
 

NIEUWSBRIEF 
Herstart fysiek onderwijs 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wij zijn als team ontzettend blij dat we vanaf maandag weer fysiek onderwijs kunnen geven. We hebben de kinderen 

en het fysiek onderwijs gemist. Tegelijk is het ook spannend! Ook binnen ons team of binnen de gezinnen waar we 

deel van uitmaken, hebben we te maken met mensen die behoren tot de risicogroep. In enkele gevallen betekent dit 

ook dat we keuzes maken, die we niet voor onszelf maken, maar voor de veiligheid van de ander.  

De afgelopen dagen werden we in de media overspoeld met informatie en verschillende meningen over de herstart 

van scholen. Iedereen heeft wel ergens gelijk en niemand heeft de volledige waarheid in pacht. Luisteren naar 

elkaar, inleven in elkaar en rekening houden met elkaar zijn wat mij betreft in deze periode kernbegrippen.  

In deze Nieuwsbrief leest u wat de maatregelen voor kinderen, ouders en school betekenen. Wanneer u vragen 

en/of opmerkingen hebt, schroom niet om dat door te geven. 

Uitgangspunten voor de keuzes die wij maken 
Het protocol dat wij aangereikt hebben gekregen van 
de overheid en betrokken organisaties bestaat uit 
wettelijke verplichtingen, noodzakelijke maatregelen en 
dringend advies. Wettelijke verplichtingen en 
noodzakelijke maatregelen nemen wij over. In geval van 
dringend advies hanteren wij onderstaande 
uitgangspunten voor schoolbeleid. 

 Het is goed dat de kinderen maandag weer naar 
school kunnen. Werkbaarheid voor kinderen en 
leerkrachten is belangrijk. 

 We houden rekening met teamleden en/of 
gezinsleden die tot de kwetsbare groep behoren. 

 We maken keuzes die erop gericht zijn om het 
fysieke onderwijs vast te houden en het voorkomen 
van besmettingen in en rondom de school.  

 

Algemeen 
School heeft de verplichting om contactmomenten te 
beperken. 

 Leerkrachten en externen nemen onderling de 1,5 
maatregel in acht. In de lokalen wordt geen 
mondkapje gebruikt. In de verkeersruimtes worden  
mondkapjes gedragen. 

 De basisregels rondom hygiëne en ventilatie blijven 
gelijk.  

 Er is voor ouders/externen geen vrije toegang tot 
de school. Toegang is alleen mogelijk op afspraak 
en met  inachtneming van de maatregelen en 
triage, zoals aangegeven bij de ingangen.  

Schooltijden en pauzes 

 Voor de gehele school gelden de gebruikelijke 
schooltijden.  

 Wanneer kinderen ’s morgens op school komen, 
gaan ze direct naar de klas. 

 We werken met aangepaste pauzetijden. 

 De eerste week wordt er nog geen gymles gegeven. 
Na de vakantie kijken we, samen met de 
vakleerkracht, naar wat mogelijk is.  

 

Brengen en ophalen 

 Kinderen komen indien mogelijk zelfstandig naar 
school. 

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

 Brengen is onder deze omstandigheden vooral 
afzetten bij het hek en vertrekken (Kiss en ride).  

 Bij het betreden van het schoolplein geldt 
deurbeleid voor ouders/externen (in dit geval 
mondkapje verplicht).  

 In overeenstemming met het advies vanuit de 
overheid adviseren het dragen van mondkapjes bij 
het ophalen van kinderen, wanneer u buiten het 
schoolplein wacht. 

 Verder informatie bij aanvullende opmerkingen per 
groep. 

 

 

 



 

Quarantainebeleid en afwezigheid 
We volgen hierin de richtlijnen van de GGD.   

Thuisblijfregels 

 Voor personeel past school de actuele RIVM-
adviezen en richtlijnen die gelden voor het 
onderwijs toe. 

 Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij 
een neusverkoudheid of chronische 
verkoudheidsklachten gewoon naar school mogen.  

 Leerlingen blijven thuis in geval van koorts, in 
afwachting van test, contact met Covid-19 patiënt 
of huisgenoot met klachten die passen bij Covid-19.  

 

Testbeleid 
Het testbeleid is een advies en geen verplichting. 

 Wanneer een kind corona gerelateerde klachten 
heeft, gaan wij er vanuit dat kinderen getest 
worden conform het advies. 

 Wij hebben begrip wanneer u ervoor kiest om uw 
kind niet te laten testen. Wij vragen u echter wel 
door te geven wanneer uw kind corona 
gerelateerde klachten heeft, maar niet laat testen.  

 

Positieve besmetting leerling of leerkracht 
Verplichte maatregel 

 In geval van een bevestigde positieve besmetting in 
de klas, moet de gehele klas 5 dagen in 
quarantaine. De kinderen mogen bij een negatieve 
test, na 5 dagen, weer naar school. Als u ervoor 
kiest uw kind niet te testen, dan geldt 10 dagen 
quarantaine. 

 In geval van quarantaine vanwege positieve 
besmetting in een groep, mag de school geen 
noodopvang aanbieden. Ook niet voor cruciale 
beroepen en/of kwetsbare gezinnen.  

 

Positieve besmetting tijdens lesdag 

 Wanneer we tijdens de lesdag bericht ontvangen 
dat een kind uit de klas positief getest is, dan 
worden de kinderen op school voorbereid op 
minimaal 5 dagen thuisonderwijs. Ouders worden 
gebeld met de vraag de kinderen van school op te 
halen.  

 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

Omslag naar afstandsonderwijs 

 Wilt u thuis de wachtwoorden voor Teams, 
Basispoort en Gynzy bewaren? Er bestaat grote 
kans dat deze opnieuw nodig zijn. 

 In geval van quarantaine schakelen we voor de 
groepen 3 t/m 8 over op afstandsonderwijs. Het is 
in dit geval echter niet mogelijk om de 
schoollaptops uit te lenen. Het afstandsonderwijs 
moet, in geval van quarantaine, via de eigen devices 
(laptops, I-pads) gevolgd worden. Mocht dit niet 
lukken, dan kunt u contact opnemen met de school. 

 Het omschakelen naar afstandsonderwijs kost tijd. 
Vanaf de 2e lesdag ontvangen de kinderen een 
planning en kunnen de kinderen thuis de lesstof 
verwerken. Vanaf de 3e dag ontvangen kinderen 
digitale instructie.  

 

Ziekmelding leerling 
Bij ziekmelding ontvangen de kinderen normaal 
gesproken geen thuiswerk. Wij gaan ervan uit dat  
wanneer kinderen ziek thuis blijven, zij ook te ziek zijn 
om thuis te werken. Wanneer uw kind echter vanwege 
corona, corona gerelateerde klachten of een 
huisgenoot met corona thuis blijft, dan dient u contact 
op te nemen met de leerkracht. De leerkracht kan dan 
na schooltijd thuiswerk klaarmaken voor de dagen erna. 
Uw kind kan dan vanaf de 2e dag thuis de leerstof 
verwerken. Uw kind ontvangt verwerkingsstof voor de 
basisvakken.  
 

Lesuitval leerkracht  
School probeert vervanging te regelen. Maar meer dan 
anders zullen we rekening moeten houden met uitval 
van leerkrachten vanwege ziekte of afwachting van een 
testuitslag. In de huidige situatie kan het echter 
betekenen dat er geen vervanging is en dat we de klas 
vrij moeten geven. Op voorhand willen wij u vragen om 
na te denken over de eigen situatie en opvang-
mogelijkheden. Bij geen vervangingsmogelijkheden 
streven wij ernaar om vanaf de 2e dag papieren en 
digitale verwerkingsmaterialen klaar te hebben.  
 

Foto’s nieuwe ruimte Voorschool 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wij kijken ernaar uit om volgende week weer fysiek onderwijs te geven. Daarna hebben we een week 
vakantie, waarna we het onderwijs weer op hopen te pakken. We proberen plannen te maken en 
continuïteit te bieden. Toch merken we dat we regelmatig aan moeten passen en bij moeten sturen. Dit 
vraag veel flexibiliteit van kinderen, ouders en school. We bidden elkaar rust, begrip, ruimte en hoop toe.  
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 

Vooruitblik 
Rapporten 
De kinderen ontvangen in week 8, de week na de 
voorjaarsvakantie, de rapporten. In dit aangepaste 1e 
rapport ontvangt u de gemiddelde cijfers op basis van 
de verzamelde toets- en observatiegegevens die wij in 
de periode tot 16 december verzameld hebben. De 
LOVS-toetsen worden in maart afgenomen. De 
resultaten hiervan worden op een later moment 
gecommuniceerd. 
 

Voortgangs- en ontwikkelgesprekken 
Het heeft onze voorkeur de gesprekken te voeren 
wanneer de LOVS-toetsen zijn afgenomen. Daarom 
worden de rapportgesprekken vervangen door de 
voortgangs- en ontwikkelgesprekken.  

 Voor de groepen 3 t/m 8 worden deze digitaal 
gehouden van woensdag 17 t/m woensdag 24 
maart.  

 Bij de groepen 1 en 2 worden geen LOVS-toetsen 
afgenomen. De voortgangs- en 
ontwikkelgesprekken worden gehouden van 
woensdag 24 februari t/m woensdag 3 maart. Ook 
deze zijn digitaal. 

U ontvangt voor deze gesprekken een uitnodiging van 
de groepsleerkracht.  
 

LOVS-toetsen 
De LOVS-toetsen worden afgenomen van maandag 1 
t/m vrijdag 12 maart. 
 

Studiedagen 
De studiedag van 23 maart komt te vervallen. Dit is 
gewoon een lesdag. Waar mogelijk gaat de 
schoolontwikkeling wel door en worden de studiedagen 
in juni ingehaald.  
 

Nieuws per groep 
Voorschool 

 De kinderen van de Voorschool starten maandag in 
een splinternieuw lokaal. De ingang is via de gele 
deur, bereikbaar via het steegje, aan de zijkant van 
de school. Veel plezier op jullie nieuwe plekje! 

 Er starten ook enkele nieuwe kinderen. Met de juf 
is/wordt de start in de nieuwe groep afgestemd. 

 

Groep 0-1-2 

 Ook in groep 0 starten enkele nieuwe kinderen. Zij 
mogen in deze eerste week door ouders via het 
plein bij de kleuteringang op school worden 
gebracht. 

 Halen, groep 0-1: bij voorkeur op het schoolplein. 
Wanneer u geen mondkapje wilt dragen, dan 
hebben wij daar begrip voor. Wel vragen wij u 
buiten het schoolhek te wachten. 

 Halen, groep 2: buiten het schoolhek. Dragen van 
mondkapje wordt door de overheid geadviseerd.  

 

Groep 3-4 

 Brengen: de kinderen maken gebruik van de 
hoofdingang.  

 Halen: ouders en kinderen spreken vaste 
ophaalplaats af. Dragen van mondkapje wordt door 
de overheid geadviseerd. 

 Kinderen hebben in de klas een vaste werkplaats en 
werken met vaste differentiatiegroepjes. 

 

Groep 5-6 

 De kinderen maken gebruik van de groene in- en 
uitgang in het steegje. 

 De kinderen hebben in de klas een vaste werkplaats 
en werken met vaste differentiatiegroepjes.  
 

Groep 7-8 

 De kinderen maken gebruik van de groene in- en 
uitgang in het steegje.  

 De kinderen hebben in de klas een vaste werkplaats 
en werken met vaste differentiatiegroepjes.  

 De kinderen van groep 7-8 dragen in de gangen van 
de school mondkapje. Wanneer zij in de klas zitten 
hoeft dit niet. 


