
 
                                                                                                                                          

Den Haag, 31-08-2020 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Ik hoop dat u en uw kinderen een goede vakantie hebben gehad. 

Maandag 31 augustus start het nieuwe schooljaar weer. U heeft vast vernomen dat het Corona virus 

nog veel invloed heeft op ons dagelijks handelen. We gaan maandag weer starten met de normale 

schooltijden. 

Dat ziet er dan zo uit: 

 De lestijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

ochtend  8.30 tot 12.00u 

middag  13.00u tot 15.15u 

 De lestijd op de woensdag:  8.30u – 12.30u 

 De normale betaalde overblijfregeling gaat per 31-08-2020 in.  

Ook blijven alle bestaande Covid-19 regels bestaan. 

We blijven de gebruikelijke drie ingangen gebruiken, behalve tussen de middag. 

De hekken sluiten om 8.30uur en 13.05uur.  

 

In-  en uitgaan tussen de middag: 

Alleen kinderen die zich hebben opgegeven en betalen kunnen weer overblijven. 

De kinderen gaan uitsluitend via het hek bij de gymzaal naar binnen en buiten. 

De kinderen die overblijven gaan eerst met de groepsleerkracht in een rij naar binnen.  

Het hek gaat om 13.00uur open! En dan gaan de kinderen die thuis hebben gegeten zelfstandig en 

rustig naar binnen.  

Wilt u bij het halen en brengen van uw kind(eren) alstublieft op tijd zijn. Dat voorkomt 

opstoppingen bij de ingangen van de school. Denkt u ook buiten de poort aan de 1,5 meter afstand 

voor uw eigen gezondheid.  

Bent u te laat? Dan kunt u via de hoofdingang aan de Guido Gezellestraat 51 uw kind brengen of 

halen. Er gaat geen schoolbel. 

 

Ouders in school: 

U mag helaas slechts beperkt overdag de school in. 

De afspraken: 

 Graag eerst telefonisch een afspraak maken. 

 Bij binnenkomst handen desinfecteren bij de zeeptoren. 

 U meldt zich bij de administratie, zij noteren uw naam en telefoonnummer. 

 Wacht tot u wordt opgehaald. 

  



 
 

 

Bent u/uw gezin de afgelopen week nog in een land geweest met code oranje dan dient u 10 dagen 

thuis in quarantaine te blijven. 

 

Ventilatiesysteem: 

In de pers waren de ventilatiesystemen van scholen in het nieuws. 

Basisschool Jeroen heeft een systeem waarbij de “gebruikte” lucht wordt 

weggezogen. 

Via ventilatie strips komt continu verse lucht het lokaal  binnen. Ook 

kunnen en worden de ramen open gezet. Al sinds eind mei is het systeem 

volgens de richtlijnen van het RIVM op maximaal gezet. Binnenkort 

komen er ook CO² meters in de lokalen te hangen om het allemaal goed 

te monitoren. 

Op deze manier voldoen we aan alle richtlijnen. 

  

Vriendelijke groet,                                                                               

Gerard van Vliet 

Directeur basisschool Jeroen  

 

 

 

 

 


