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Ouders en school  
In de huidige tijd is het van belang dat we de regels rondom 

Corona in acht nemen. Die maken echter dat we slechts 

incidenteel volwassenen (ouders en bezoekers) in school kunnen 

uitnodigen. We vinden dit best jammer maar vanwege de ernst 

van de situatie houden we ons er strikt aan.  

 

Zo doen we dat:  

Indien u een uitnodiging ontvangt van ons om op school langs te komen, weten wij (en u) dat er 

een afspraak is. U kunt alleen met een afspraak en een mondkapje de school in. Bij het betreden 

van de school, vragen wij u om zich eerst te melden bij juf Gladys of juf Anja. Zij zullen er dan voor 

zorgen dat de triage (de gezondheidscheck) wordt afgenomen. Zij zullen u tevens vragen om de 

hygiëne maatregelen in acht te nemen en u voorzien van de juiste middelen. Zij zullen u de route 

aangeven richting uw afspraak. 

 

Samengevat en enorm belangrijk:  

- Kom alleen naar school als u een afspraak heeft (kom niet onaangekondigd naar school); 
- Kom alleen als u voldoet aan de richtlijnen en de gezondheidscheck positief doorloopt (zie 

bijlage); 
- Meldt u bij juf Anja of juf Gladys;  
- Was uw handen en draag een mondkapje; 
- Volg de route die aangegeven is in de school (trappenhuis bij hoofdingang omhoog en 

trappenhuis bij groep 6 omlaag); 
- Houdt meer dan 1,5m afstand tot de leerkracht. 
 

Hoe kan het ook?  

We kunnen natuurlijk meer intensief contact hebben dan hierboven beschreven. U kunt ons altijd 

bellen. U kunt ook via Teams een afspraken maken met de groepsleerkracht van uw kind(eren). 

Via Teams is het goed mogelijk om zowel in beeld als geluid met 

elkaar te spreken. We hebben daar al ervaring mee op gedaan en 

het werkt prima. Als u dit wenselijk vindt, laat u dat dan aan de 

leerkracht weten. De leerkracht kan u een link sturen om deze 

afspraak tot stand te laten komen.  

 

Op tijd starten 
Wij willen ons onderwijs, iedere dag opnieuw, op tijd kunnen starten. Daarvoor is nodig dat onze 

kinderen om 08.25 uur op het schoolplein zijn zodat we in een rij de school in kunnen. Een groot 

aantal kinderen loop dagelijks met ons op tijd de school in. Bij een klein aantal kinderen is er 

regelmaat in het “te laat” komen. Wilt u uw kinderen aansporen tijdig thuis te vertrekken om op 

tijd op school te zijn? Dank voor de samenwerking! 

Bijlage:  

- Gezondheidscheck versie oktober 2020 
 

 

 

Belangrijke data  

 

4 
december  

Continurooster ivm 
sint-viering 

17 
december  

Continurooster ivm 
kerstviering (onzeker 
en afhankelijk van de 
wijze waarop we dit 
gaan vieren)  

18 
december  

Continurooster ivm de 
kerstvakantie  

 

Van de Sint 

 

 

Lieve kinderen, 

 

Ik kan dit jaar helaas niet 

op school komen vanwege 

het corona virus. Natuurlijk 

laten we het 

sinterklaasfeest niet 

zomaar voorbijgaan en zal 

het corona-proof gevierd 

worden. Jullie (en jullie 

ouders) hoeven zich dus 

geen zorgen te maken. Jullie 

zullen niet vergeten 

worden! Om op de hoogte te 

blijven kunnen jullie samen 

met je ouders het 

Sinterklaasjournaal op NPO 

3 volgen. Tot gauw…  

 

Liefs Sinterklaas 

 

Contactgegevens  

RIVM  
https://www.rivm.nl/coronavirus-
covid-19  
Telefoon 0800 1351 

GGD 

https://www.ggdrotterdamrijnmon
d.nl/ 

Telefoon 010 443 80 31 
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