
 

 

         

Driehuis, 15 november 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het kabinet heeft op basis van OMT-advies besloten dat er nieuwe 

maatregelen nodig zijn om het aantal coronabesmettingen in te dammen.  

Vanmorgen hebben wij in een extra ingelast directieoverleg gesproken over 

de huidige maatregelen. Ook binnen ons bestuur worden groepen naar huis 

gestuurd vanwege het oplopend aantal besmettingen. Wij willen zien te 

voorkomen dat wij groepen naar huis moeten sturen. Daarom zullen wij 

enkele aanpassingen doen welke vanaf woensdag 17 november 2021 in 

zullen gaan. 

De volgende regels zullen gelden: 

✓ Ouders komen alleen op afspraak in de school, een uitzondering hierop 

zijn de vaste vrijwilligers (ouders van de bibliotheek, overblijfkrachten en 

verkeersouders). Wij vragen ouders/vrijwilligers/bezoekers een 

mondkapje te dragen in de gangen. Bibliotheekouders kunnen het 

mondkapje afzetten als zij in de bibliotheek zijn. 

✓ De oudergesprekken kunnen gewoon doorgaan. Tijdens het gesprek 

wordt 1,5 meter afstand bewaard en kan het mondkapje af.  

✓ Met ingang van woensdag 17 november zullen wij weer dezelfde 

schooltijden hanteren als de start van dit schooljaar. Wij zullen gaan 

werken met gespreide start- en eindtijden voor de kinderen van de 

groepen 1/2. Bij het in- en uitgaan van de school zullen de leerkrachten 

van de groepen 1/2 en 3 op het plein staan. 

 

Groep Verzameltijd Start les Ophaaltijd 

1/2A 8.20 uur 8.30 uur 14.30 uur (ma, di, do) 

12.30 uur (woe) 

12.00 uur (vrij) 

1/2B 8.20 uur 8.30 uur 14.30 uur (ma, di, do) 

12.30 uur (woe) 

12.00 uur (vrij) 

1/2C 8.30 uur 8.40 uur 14.40 uur (ma, di, do) 

12.40 uur (woe) 

12.10 uur (vrij) 

1/2D 8.30 uur 8.40 uur 14.40 uur (ma, di, do) 

12.40 uur (woe) 

12.10 uur (vrij) 



 

✓ Wij willen u dringend vragen zo snel mogelijk weer richting huis te 

vertrekken om zo ruimte voor anderen te laten. Kom niet te vroeg naar 

school toe om uw kind op te halen.  

✓ Kinderen worden door maximaal één volwassene opgehaald. 

✓ Kinderen komen zoveel mogelijk (en wanneer mogelijk zelfstandig) 

lopend of met de fiets naar school. 

✓ Wij willen alle ouders vragen om zelf de ruimte te zoeken zodat de 1,5 

meter afstand bewaard kan blijven. Voor de Toermalijn geldt dat 

ouders WEL op het plein welkom zijn. Juist door gebruik te maken van 

het plein kunnen wij dit samen beter organiseren. De stoep alleen geeft 

ons niet genoeg ruimte. 

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desalniettemin 

nog vragen hebben dan kunt u uiteraard bij een van de leerkrachten of de 

schoolleiding terecht. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Carla Vogelzang 

Directeur basisschool De Toermalijn 
 

 


