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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Na weer een lange periode thuisonderwijs, waarin de deuren gesloten waren van de scholen, mogen wij 
deze nu weer gaan openen. We vinden het uiteraard weer heerlijk om te beginnen, maar zijn ons er ook 
bewust van dat dit alleen maar lukt als we ons houden aan allerlei richtlijnen met betrekking tot veiligheid, 
hygiëne en gezondheid. We hebben geprobeerd alles in deze informatiebrief op een rijtje te zetten. Het is 
een hele lijst, maar we zullen, net als de afgelopen maanden, weer flink moeten samenwerken. Mocht u 
vragen hebben of zijn er bepaalde dingen nog niet duidelijk dan horen we dit graag van u. 
We willen u in ieder geval bedanken voor alle begrip, lieve attenties en/of woorden, geduld, inzet en 
motivatie die u ons hebt laten zien de afgelopen periode. We hebben dit echt enorm gewaardeerd en 
gerespecteerd. Jullie zijn kanjers! 

 
Rooster vanaf maandag 8 februari  (tot nader order RIVM/stichting OVO) 

 

❖ De scholen gaan weer over op fysiek onderwijs. Het (online) thuisonderwijs wordt stopgezet. 
❖ Het continurooster wordt aangehouden. 
❖ De kinderen van groep 5 tot en met 8 wordt gevraagd een mondneuskapje te dragen als zij zich 

moeten verplaatsen door de school. In de klas mag deze af. 
❖ Er wordt met de leerkracht gegeten/gedronken. Graag een lunchpakketje meegeven naast een 

ochtendsnack (geen frisdrank/snoep).  
 

 

Groep Begintijd Ingang Eindtijd 

1 / 2 8.20-8.30 Kleuteringang, de kinderen verzamelen bij de 
leerkracht op het kleuterplein. 

14.30 (ma, di, do) 
11.45 (woe en vrij) 

3 / 4 8.20-8.30 Middenbouw ingang, de kinderen verzamelen bij de 
leerkracht op het plein bij de hoofdingang. 

14.30 (ma, di, do) 
11.45 (woe en vrij) 

5 8.20-8.30 Middenbouw ingang, de kinderen verzamelen bij de 
leerkracht op het plein bij de hoofdingang. 

14.30 (ma, di, do, vrij) 
12.15 (woe) 

6,7,8 8.30-8.40 Bovenbouw ingang, de kinderen verzamelen bij de 
leerkracht op het plein bij de hoofdingang. 

14.35 (ma, di, do, vrij) 
12.15 (woe) 
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Chromebook/tablet en (school)spullen 

 
➢ Alle Chromebooks/tablets (met oplader) van school worden verzocht mee terug te nemen op de 1e 

schooldag van uw kind in een stevige, droge tas. 
➢ Wij zullen de Chromebooks reinigen, graag niet zelf doen. 
➢ Zorgt u dat de Chromebooks zijn opgeladen? 
➢ Alle schoolspullen mogen mee terug (geen speelgoed/overbodige materialen). Denkt u aan de 

schriften, boekjes, etuis, koptelefoons/muis, werkbladen, etc. 
➢ De hygiëne- en ventilatiemaatregelen worden op de juiste wijze toegepast in het gebouw. Wilt u uw 

kind een extra vest of jasje, dat op school kan blijven, meegeven? Het is frisser in de klassen. 

 
Brengen en halen 
Ouders mogen de school niet in. Wil u iets doorgeven aan de leerkracht? Dan graag via een briefje, mail 
of telefoontje. Kom alleen met uw kind(eren) en het liefst lopend of op de fiets. Dringend advies tot het 
dragen van een mondneuskapje rondom de school. 
 

➢ Groep 1 en 2 komt via de kleuteringang het kleuterplein op. Er wordt voor het hek afscheid 
genomen en afstand gehouden van andere ouders. De kleuters zullen op het plein worden 
opgevangen door de leerkracht. Bereid uw kind hier op voor. De kinderen wassen hun handen bij 
binnenkomst. 
 

➢ Groep 3, 4 komt via het hek bij de hoofdingang het plein op. De kinderen zullen op het plein 
worden opgevangen door hun leerkracht. Eenmaal binnen hangen de kinderen hun jas en tas aan 
hun stoel en wassen zij hun handen. De klasindeling is aangepast met afstand van de leerkracht 
en makkelijk toe te passen hygiëne.  
 

➢ Groep 5 komt via het hek bij de hoofdingang het plein op. De kinderen zullen op het plein worden 
opgevangen door hun leerkracht. Aan de kinderen uit de bovenbouw, groep 5 t/m 8, vragen wij 
een mondneusmasker te dragen als zij zich moeten verplaatsen door de school. Eenmaal binnen 
worden jas en tas opgehangen aan de stoel in het klaslokaal, de handen gewassen en gaan zij op 
hun plek zitten. Hier mag het masker afgezet worden. De klasindeling is aangepast met afstand 
van de leerkracht en makkelijk toe te passen hygiëne.  
 
Ouders wordt verzocht niet te blijven hangen voor het hek (ook al hebben jullie elkaar een tijdje 

niet gezien      ), om anderen de ruimte te geven hun kind veilig af te zetten. Helaas is de stoep 

niet erg breed.  
 

➢ Groep 6, 7 en 8 komt zoveel mogelijk alleen en is tussen 8.30 en 8.40 op school. (niet 
eerder, maar ook niet te laat a.u.b. Via het hek bij de fietsenstalling, als uw kind op de fiets is of 
via het hek bij de hoofdingang als uw kind lopend is. De leerkracht wacht de kinderen op het plein 
op. Aan de kinderen uit de bovenbouw groep 5 t/m 8 vragen wij een mondneusmasker te dragen, 
als zij zich moeten verplaatsen door de school. Eenmaal binnen worden de jas en tas aan de 
stoel gehangen, de handen gewassen en gaan zij op hun plek zitten. Hier mag het masker 
afgezet worden De klasindeling is aangepast met afstand van de leerkracht en makkelijk toe te 
passen hygiëne.  

 
 
Het is belangrijk dat iedereen zich aan de juiste ingang houdt (ook uit 1 gezin) zodat we geen kinderen uit 
verschillende groepen ‘door elkaar’ gaan krijgen op de hal.  
 
Halen: De kleuters komen via het kleuterplein naar buiten. Hou afstand a.u.b. Alle kinderen/ouders gaan 
gelijk naar huis. Groep 3 t/m 8 gaat op dezelfde wijze naar buiten als ze binnen zijn gekomen. Groep 6,7 
en 8 wacht tot de lagere groepen van het plein zijn, het is dus van belang dat iedereen vlot het plein weer 
verlaat en huiswaarts keert.  
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Bij milde klachten 

 
▪ Is uw kind ziek of heeft het milde klachten, zoals verkouden (ook alleen een snotneus), een hoestje, 

keelpijn, benauwd, niesen, koorts, dan blijft uw kind thuis. Bij twijfel mag u de school bellen. 
▪ Wordt uw kind ziek op school, dan wordt u gebeld om uw kind direct op te halen. Zorg dat er een 

nummer is waarop de ouder bereikbaar is. Uw kind moet 24 uur klachtenvrij zijn voor de school weer 
bezocht mag worden of een negatieve testuitslag hebben. 

▪ Wanneer een gezinslid klachten heeft of in aanraking is geweest met een besmet persoon blijft het 
gehele gezin thuis, ook als er gewacht wordt op een testuitslag.  

▪ Natuurlijk gelden deze regels ook voor de leerkrachten. 
 

Hygiëne op school 
 

• De kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, na het buitenspelen, na een toiletbezoek, voor- en 
na het eten. 

• De Chromebooks/toetsenborden worden dagelijks schoongemaakt. 

• De leerkrachten houden zich aan de hygiënevoorschriften. 

• Help ons door uw kind geen onnodige dingen mee naar school te geven (speelgoed, knuffel, 
schoolartikelen) en thuis alvast te laten plassen. 

                                                                                                    
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
Luizencontrole 
 
Normaal vindt na elke vakantie een luizencontrole plaats. Dat kan nu niet. Wilt u uw kind(eren) de 
komende weken zelf goed controleren? Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. 
Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en 
bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de 
hoofdluis (neten). Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden en geef het bij de 
school aan. Voor meer informatie over de behandeling van hoofdluis, verwijs ik u naar: 
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen 

 
Externe lessen en bewegingsonderwijs 
 
Lessen, gegeven door externe docenten of gasten, vinden geen doorgang. We beperken hiermee het 
aantal volwassenen binnen de school. 
De gymlessen vinden tot nader order niet plaats in de Wielewaal. Via klasbord wordt u door de leerkracht 
geïnformeerd wanneer uw kind buiten gymles heeft. 

 
Joepie jarig!  
 
Uw kind jarig in deze tijd is een unieke ervaring. Ook wij willen hier niet aan voorbij gaan!  
Wanneer uw kind op school zijn of haar verjaardag wil vieren dan kunt u dit doorgeven aan de 
groepsleerkracht. Wij vragen u enkel voorverpakte traktaties te trakteren.  
De kinderen mogen niet de groepen rond, maar uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat alle leerkrachten op 
een verjaardagskaart geschreven hebben. 
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