
 

Pagina 1 of 3 

 
Gorinchem, 5 februari 2021 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Ter aanvulling op het schrijven van OVO in deze brief specifieke informatie over hoe het onderwijs op IKC 
Merweplein zal worden ingericht. 
 
 

Organisatie 
 

• De ‘normale’ schooldagen zullen weer van toepassing zijn.  
De kinderen krijgen weer les volgens de schooljaarkalender.   

• Vanaf maandag 8 februari wordt er weer schoolmelk geleverd. Kinderen die hier 
gebruik van willen maken, mogen een beker met deksel meenemen. 

• Jarigen mogen vanaf maandag 8 februari weer trakteren. Verjaardagen worden in 
de klas gevierd. Wel anders, want kinderen mogen niet de klassen rond. Traktaties 
mogen alleen bestaan uit voorverpakte etenswaren. 

• Kinderen mogen de komende tijd géén eigen speelgoed meenemen. 

• Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen het advies een mondkapje te dragen in 
het gebouw buiten het lokaal. 
 

Halen en brengen • 1 ouder/verzorger brengt en haalt het kind met inachtneming van de 1,5 m 
afstand.  

• Kinderen uit hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan 
zoveel mogelijk zelf naar huis. 

• Bij voorkeur lopend of met de fiets! 

• Er zijn op de pleinen witte haal- en brengstrepen aangebracht.  
Dit om vooral de jonge kinderen prettiger te brengen en op te halen.  
Het is de bedoeling dat u achter de streep blijft. 

• Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij brengen/halen ook buiten 
mondneusmaskers te dragen. 

• Groep 1-2-3-4  
Loopt via de linker buitenkant, langs de heg van de school naar het plein achter. 
Uw kind kan naar de leerkracht lopen en u loopt door om de school heen (volgens 
de verplichte looproute) en gaat weer weg. 

• Groep 5-6-7  
Voor de school, mogen zelf via de voor de desbetreffende groep aangeven ingang 
naar binnen. 

• Groep 8 komt via de hoofdingang naar binnen. 

• Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken zoveel mogelijk lopend of met de 
fiets uw kind naar school te brengen! Graag uw fiets aan de voorkant parkeren. 

• Indien de auto toch echt moet, dan op het parkeerterrein en zeker niet in de wijk! 
Dit ook voor de veiligheid van alle kinderen! Wij hebben hier uw medewerking 
echt nodig. 

• De brengtijd is verruimd van 8.15 uur tot 8.30 uur.  
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• Het ophalen zal voorlopig plaatsvinden in gespreide tijden. 
Er is een ophaalmoment om 14.30 uur en een ophaalmoment om 14.45 uur. 
Leerlingen van wie de achternaam begint met een letter behorende bij  
A t/m K valt onder groep A. 
Leerlingen van wie de achternaam begint met een letter behorende bij L t/m Z 
hoort bij groep B. 
 
In week 6 (8 t/m 12 februari): 
Maandag, dinsdag, donderdag zal groep A om 14.30 uur uit zijn en groep B om 
14.45 uur. 
Woensdag zal groep A om 12.15 uur uit zijn en groep B om 12.30 uur. 
Vrijdag zal van de groepen 1 t/m 4 groep A om 11.45 uur uit zijn en groep B om 
12.00 uur. De groepen 5 t/m 8 zijn gelijktijdig om 14.45 uur uit. 
 
In week 7 (15 februari t/m 19 februari): 
Maandag, dinsdag, donderdag zal groep B om 14.30 uur uit zijn en groep A om 
14.45 uur. 
Woensdag zal groep B om 12.15 uur uit zijn en groep A om 12.30 uur. 
Vrijdag zal van de groepen 1 t/m 4 groep B om 11.45 uur uit zijn en groep A om 
12.00 uur. De groepen 5 t/m 8 zijn gelijktijdig om 14.45 uur uit. 

 

(Fysiek) contact • Ouders zijn helaas nog niet welkom in de school.  

• Alle contacten verlopen zoveel mogelijk via Parro, telefoon of via de mail. 

• Wanneer er bijzonderheden zijn over uw kind dan kunt u dit tussen 8.00 uur en 
8.15 uur via Parro aan de leerkracht van die dag sturen. 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 m bewaard te worden. 

• Tussen volwassenen moet 1,5 m afstand bewaard worden. 
 

Medisch/hygiëne • De school past de richtlijnen van het RIVM toe. 

• Alle kinderen moeten bij binnenkomst verplicht hun handen wassen.  
Uiteraard worden ook de handen gewassen voor het eten, na het toiletbezoek en 
na het buitenspelen. Er wordt tussen de middag en na schooltijd (extra) 
schoongemaakt. 

• Kinderen met hooikoorts graag melden bij de leerkracht.  

• Is uw kind ziek, dan blijft uw kind thuis. 
Een leerling met de volgende klachten blijft thuis: 
- neusverkoudheid 
- hoesten 
- moeilijk ademen/ benauwdheid 
- verhoging 
- koorts 
Wanneer uw kind gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelt, dan 
wordt u gebeld om uw kind op te halen. Ook eventuele broers/zussen worden 
hierover geïnformeerd en gaan naar huis. 
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Heeft uw kind klachten die passen bij corona?  
Uw kind kan getest worden. Laat uw kind in ieder geval testen bij: 
•    veel hoesten, koorts en/of benauwdheid. 
•    corona-gerelateerde klachten na contact met iemand met corona. 
 

U maakt als ouder of verzorger een afspraak via 0800-1202.  

Twijfelt u over het maken van een testafspraak voor uw kind?  
Ook dan kunt u bellen naar 0800-1202. 

Bij vragen kunt u altijd de GGD bellen: 0800-1351.  
 

Richtlijnen GGD • Mocht een leerling positief getest worden, dan volgen wij de richtlijnen van de 
GGD. Dit betekent dat wij op dat moment contact op zullen nemen met de GGD 
en zullen handelen zoals ons wordt opgedragen. 

• Alle maatregels gelden ook voor onze collega’s en zij moeten zich ook aan de 
richtlijnen houden.  
Wij hopen dat het lukt om alle groepen te blijven bezetten; echter bij geen 
vervanging moeten we een groep/ groepen naar huis sturen. 
 

Activiteiten • De Elzenhof is gesloten; hierdoor gaan gymlessen niet door. 

• Alle activiteiten zijn afgelast. 
 

 
 
Alle maatregelen zijn genomen op basis van alle richtlijnen die we via de overheid ontvangen. We zullen 
wekelijks evalueren en daar waar nodig zaken aanpassen en/of aanscherpen. 
We rekenen op uw begrip en hopen dat we er samen met u het beste van kunnen maken! 
 
Mocht u vragen hebben of zijn er onduidelijkheden, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw 
kind. 
 
Op naar maandag 8 februari! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Directie IKC Merweplein 

tel:0800-1202
tel:0800-1202
tel:0800-1351

