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Driehuis, 21 september 2021 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Dinsdag 14 september is bekend gemaakt dat 1,5 meter afstand houden vanaf 25 

september niet meer hoeft. Maar het is nog wel verstandig. Voorafgaand aan dit 

bericht hebben wij als team gekeken naar mogelijke aanpassingen rondom het in- en 

uitgaan van de school. 

Wij hebben gemerkt dat er tijdens de periode dat ouders de school niet inkwamen 

rust heerst in de gangen, kinderen meer zelfstandig zijn geworden (vooral zichtbaar 

bij de jongere groepen) én de leerkrachten op tijd konden starten met de lessen. 

Tegelijkertijd missen wij wel het fysieke contact met ouders. Het was heel prettig om 

de startgesprekken daarom ook fysiek te doen. 

Wij snappen ook dat ouders (vooral van de groepen 1,2,3) de behoefte hebben om zo 

af en toe een kijkje te nemen in de school en in het lokaal van hun kind om sfeer te 

proeven. 

Hieronder leest u welke aanpassingen er zijn vanaf 25 september 2021. 

 

Start en eindtijden algemeen 

Start en eindtijden zullen vanaf maandag 27 september weer als vanouds zijn. Alle 

groepen starten om 8.30 uur (inloop vanaf 8.20 uur). Alle groepen zijn op maandag, 

dinsdag en donderdag 14.30 uur uit. Op woensdag zijn alle groepen om 12.30 uur uit. 

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag om 12.00 uur uit, de groepen 5 t/m 8 om 

14.30 uur. Er zijn dus geen wisselende starttijden meer voor de groepen 1/2! 

 

Groep 4 t/m 8 

Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat kinderen zelfstandig, via de hoofdingang, naar 

binnen gaan. Dit was voor de coronatijd ook de regel. Alleen in nood kunnen ouders 

even meelopen. Mededelingen voor de leerkrachten kunnen leerlingen vaak zelf 

goed overbrengen of ouders kunnen een e-mail sturen. Dit voorkomt (lange) 

gesprekken aan de deur van het klaslokaal, zo houdt de leerkracht oog voor de 

leerlingen. 

 



Groep 3 (en 3 van 3/4) 

Voor de ouders van groep 3 (en 3 van de 3/4) maken wij een uitzondering. Twee 

dagen per week kunnen de ouders mee naar binnen lopen om sfeer te proeven in het 

lokaal en in de school. Dit is mogelijk op woensdag en vrijdag. 

Groep 3 maakt voortaan gebruik van de ingang naast de school (voorbij de 

nestschommel). Groep 3/4 maakt gebruik van de hoofdingang. 

 

Groep 1/2 

Ook voor groep 1/2 willen wij een uitzondering maken. Twee dagen per week vragen 

wij de ouders hun kind in de groep te brengen. Op maandag en woensdag geldt dit 

voor de groepen 1/2A en 1/2C. Op dinsdag en vrijdag geldt dit voor de groepen 1/2B 

en 1/2D. Een korte vraag of mededeling aan de leerkracht is mogelijk. Wilt u langer in 

gesprek met de leerkracht, dan vragen wij u een afspraak te maken na schooltijd. Zo 

houdt de leerkracht haar aandacht bij de leerlingen die al in het lokaal aanwezig zijn. 

De andere dagen zullen de leerkrachten op het schoolplein staan om de kinderen te 

ontvangen. Wanneer uw kind voor het eerst op school komt of jarig is, kunt u als 

ouder natuurlijk ook mee naar binnen. 

 
Aanpassingen rondom het Coronavirus in de groepen 
Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar 
school als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na 
start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als een kind positief 
getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of 
klas in quarantaine. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact 
zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis 
hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij 
uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan 
klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. 
 
 
Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, 
hoor ik het graag! 
 

Vriendelijke groeten, 
 
Carla Vogelzang 
schoolleider 


