
 

Informatiebulletin (extra), 6 mei 2020  
 

Klaar voor de start... 

Maandag zullen wij weer van start gaan. Wij zijn er klaar voor en 

hebben er zin in! 

Wij hopen dat iedereen, ondanks de beperkte bewegingsvrij-

heid, toch een fijne vakantie heeft gehad. 

Vrijdag 24 april heeft u van ons een uitgebreide brief ontvangen 

waar al veel informatie over de heropening in stond. Wij hebben 

besloten om daarnaast een extra informatiebulletin te versturen 

met aanvullende informatie. 

 

De start 

Om 8.20 zullen wij de deuren openen voor de kinderen van de 

eerste shift én kinderen van de noodopvang. Op het onder-

bouwplein staan de leerkrachten van groep 1/2 klaar om de kin-

deren op te vangen. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kun-

nen zelf naar het lokaal gaan. 

Op beide pleinen zullen wij afzetlint gebruiken. Wij vragen ouders 

achter het lint te blijven en waar mogelijk het schoolplein direct 

te verlaten.  

Op het bovenbouwplein zal het hek bij de fietsenstalling als uit-

gang dienen. U kunt het plein (indien nodig) betreden via het 

hek naast de containers. Wij zullen pijlen plaatsen ter verduidelij-

king. Wij willen ouders vragen de kinderen voor zover dit natuurlijk 

mogelijk is, alleen naar school te laten komen.   

 

De noodopvang  

Ouders die werkzaam zijn in de vitale sector en hun kind(eren) 

hebben aangemeld voor de noodopvang hebben inmiddels via 

hun persoonlijke inbox (en mail) aanvullende informatie ontvan-

gen. Voor meer informatie over de noodopvang verwijzen wij u 

naar de brief die vrijdag 24 april verstuurd is. 

 

Ouders in de school 

Helaas laten wij komende periode nog geen ouders in de school 

toe. Dit zal alleen in noodgevallen en in overleg met directie ge-

beuren. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Thuiswerk voor de leerling 

De leerlingen krijgen op school instructie waardoor wij verwach-

ten dat de leerlingen de verwerking zelfstandig thuis kunnen ma-

ken. U als ouders hoeft geen intensieve begeleiding te geven. 

Als uw kind ergens tegenaan loopt, kan het de volgende dag bij 

de leerkracht met zijn/haar vragen terecht.  Hij/zij zal uw kind 

weer verder helpen.  

Zit uw kind in de eerste shift, dan kan het ’s middags aan zijn/haar  

huiswerk. Kinderen van de middagshift kunnen het werk de vol-

gende ochtend thuis maken. De eerste dag (en wellicht de hele 

week) zal voor iedereen wennen zijn en natuurlijk passen wij het 

programma aan waar nodig.  

 

Omdat leerkrachten de hele schooldag voor de groep instructie 

geven, is het niet mogelijk om het thuisonderwijs zo intensief te 

verzorgen als afgelopen weken. Het werk dat thuis gemaakt 

wordt, wordt de volgende dag weer op school besproken en er 

wordt dus niet vanachter de computer gemonitord. Op woens-

dag krijgen de kinderen afstandsonderwijs waarbij zij opdrach-

ten krijgen waarvan de instructie de dag ervoor gegeven zal zijn. 

Er zijn dus geen chatmomenten. Bij vragen kunt u de leerkracht 

per mail bereiken. Houd er wel rekening mee dat leerkrachten 

niet meer de gehele dag online zijn en dat het dus langer duurt 

voordat u een reactie op de mail krijgt.  

 

 

Veiligheidsregels 

Om de ouders, de kinderen en collega’s zo goed mogelijk te be-

schermen is het belangrijk om de juiste hygiënemaatregelen te 

nemen. Dit verkleint het risico op verspreiding van het coronavi-

rus. Dit is inmiddels bij u allen bekend. Hieronder enkele (wellicht 

voor u bekende) belangrijke aandachtspunten: 

 

Houd voldoende afstand (> 1,5 meter) van anderen om uzelf en 

anderen te beschermen. Ook voor kinderen is deze afstand be-

langrijk, al is dit natuurlijk niet altijd mogelijk. Let hier extra op bij 

breng- en haalmomenten.  

 

Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met 

water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek. Leer 

kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elle-

boog. Geen handen schudden. 

En laat kinderen voordat zij naar school gaan én als zij weer 

thuiskomen altijd hun handen wassen. 

 

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen zoals neusverkoud-

heid of hoesten mogen niet naar de opvang of school. Zij moeten 

thuisblijven. Is iemand in het gezin ook benauwd en/of heeft 

koorts? Dan moet iedereen in het huis thuisblijven. 

 

Juf Kim heeft een dochter! 

Vrijdag 24 april is juf Kim (juf groep 4/5 en juf bewegingsonderwijs) 

bevallen van een prachtige dochter genaamd Suuz Nine Moritz. 

Moeder en kind maken het goed. Wij wensen Kim, haar man 

Nick en trotse zus Liz heel veel geluk samen! 

 

Agenda: 

Maandag 11 mei: heropening school! 

Woensdag 13 mei: thuisonderwijs 

Vrijdag 15 mei: ook de onderbouw (shift 2) in de middag naar 

school! 

 

 

Wij wensen iedereen nog fijne dagen toe  

en tot maandag 11 mei! 

 


