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We zijn weer gestart 

Het voelde best wel spannend om afgelopen maandag de deu-

ren weer te openen. Hoe komen de leerlingen binnen? Houdt 

iedereen zich aan de gestelde regels? Hoe zal de start verlopen? 

Hoe veilig voelt het als ik voor een groep kinderen sta?  

Gedurende de dag voelde het rustig in de school. Iedereen 

(leerlingen en personeel) was merkbaar blij dat we weer konden 

starten. Iedereen houdt zich aan de regels en de kinderen raak-

ten al gauw gewend aan het reinigen van hun handen bij bin-

nenkomst, wc-bezoek, buitenspelen etc. 

 

Complimenten voor u als ouder! Bij het halen en brengen van de 

kinderen zien wij dat ouders gepaste afstand houden van de 

leerkrachten en van elkaar. Wanneer dit niet gebeurt en wij 

mensen hierop aangesproken hebben, werd hier positief op ge-

reageerd. Wel zien wij dat het bij ons onderbouwplein lastig is om 

dit op de smalle stoep goed te organiseren. Daarom hebben wij 

vanaf de eerste dag ouders toegelaten op het schoolplein om 

zo gemakkelijker de nodige veilige afstand te kunnen houden. 

Ook op het bovenbouwplein is dit mogelijk en hebben wij een 

looproute uitgezet. Dinsdagmiddag hebben wij uit praktische 

overweging besloten om gekleurde lijnen op het onderbouw-

plein te zetten (i.p.v. het spannen van de linten). Op het boven-

bouwplein hebben wij de linten vervangen voor oranje pionnen. 

 

 

 

Enquête 

Na bekendmaking van de vorm (twee shiften) waar wij als be-

stuur voor gekozen hebben, zijn er verschillende reacties van ou-

ders geweest. De reacties op onze keuze zijn wisselend. Veel ou-

ders zijn positief en hebben via de mail of via kaartjes hun waar-

dering laten blijken, wat natuurlijk heel fijn is. Daarnaast is er ook 

contact geweest (telefonisch en/of via de mail) met ouders die 

minder blij zijn met de vorm waar wij voor hebben gekozen. Ook 

dit is begrijpelijk. 

Om alle ouders (ook de ouders die zich niet hebben geuit) toch 

te bereiken, zullen wij volgende week een enquête uitzetten. 

Ook de leerkrachten en leerlingen krijgen een enquête. 

Wij willen vragen of alle ouders de enquête in willen vullen. Alleen 

dan krijgen wij een goed beeld van de situatie.  

 

Noodopvang 

We merken dat het aantal aanvragen voor de noodopvang fors 

toegenomen is. Op dit moment kunnen wij het net aan beman-

nen maar we weten niet of dit komende weken ook nog gaat 

lukken als er nog meer aanvragen binnenkomen. 

Bekend is, dat ouders die werkzaam zijn in een vitaal beroep, ge-

bruik kunnen maken van deze maatregel. 

Alleen als deze ouders het echt niet zelf kunnen regelen zullen 

wij de kinderen opvangen. Daarnaast wil ik wel benadrukken dat 

opvang echt een noodmaatregel is, aldus het ministerie. Dus als 

één van de ouders niet in een vitale sector werkt of als er op een 

andere manier opvang geregeld kan worden, dan is het de be-

doeling dat ouders zelf de opvang verzorgen. 

 

Koningsdag  

Op Koningsdag heeft Maike Mehlert de ouderen van Huis ter Ha-

gen en De Luchte blij gemaakt met een attentie vanuit de Oran-

jevereniging. Driehonderd sinaasappels en mooie tekeningen en 

knutsels van onze creatieve Toermalijn kinderen mochten wij af-

leveren en het was ondanks de sombere situatie een lichtpunt 

op een anders onwennige Koningsdag. Kinderen, hartelijk dank 

voor jullie inzet! 

 

 

Agenda: 

Woensdag 20 mei: thuisonderwijs 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei: Hemelvaartvakantie  

 


