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                                                                                                                                     Den Haag 29 mei 2020 

Beste ouders/ verzorgers, 

Vanaf maandag 8 juni gaan de kinderen weer met de hele groep naar school. 

We hebben gekozen voor een continurooster; de kinderen gaan van 8.30u tot 14.00 u naar school. 

Voor de woensdag geldt de oude lestijd: van 8.30u tot 12.30u 

Iedereen blijft over. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wilt u de kinderen een lunch meegeven? 

Kinderen die naar de BSO gaan, blijven gewoon op school totdat ze om 15.15u worden opgehaald. 

Daar hebben we afspraken over gemaakt. 

De richtlijnen van het RIVM en het bestuur staan centraal in ons handelen. 

Alle maatregelen en schooltijden gelden tot de zomervakantie. 

Wat betreft de ouderbijdrage en het overblijfgeld: daar krijgt u apart een brief over op een later 

moment.   Ik zet voor u alles op een rijtje: 

Schooltijden en groepsverdeling: 

• De kinderen gaan in hele groepen naar school 

• Schooltijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30u tot 14.00u. 

• Schooltijd op woensdag: van 8.30u tot 12.30u. (hek 12.20u open) 

• Het hek/ de deur gaat  in de ochtend om 8.20u open. Bij het ophalen gaat het hek in de 

middag om 13.50u open: er is geen mogelijkheid om eerder op het schoolplein te spelen.  

• Kom op tijd: we sluiten de hekken precies op tijd. Te laat? Dan deur G Gezellestraat 

gebruiken. 

•  Er wordt gestart met (buiten) gym. Daar krijgt u later meer informatie over. 

Hygiënemaatregelen voor de ouders: 

• Er komen geen ouders in school en op het schoolplein. U kunt telefonisch of per mail in 

contact komen met de groepsleerkracht. 

• De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 komen via aparte ingangen binnen (leest u verderop) 

• Maximaal 1 ouder brengt een kind naar school: liever geen kinderwagens mee etc. . 

• Het contact met de school gaat uitsluitend via telefoon/ mail/ schoolapp. 

• Er is een filmpje op de site geplaatst met de belangrijkste hygiëneregels. 

• Bent u ziek of één van uw kinderen? Blijf thuis. Wel graag naar school bellen/ mailen. 

• Houdt altijd 1.50 meter afstand naar volwassenen. 

• U mag niet op het schoolplein of in school komen. 

In en uitgaan school: 

• Er gaat geen schoolbel. 

• Groep 1 gaat naar binnen/ buiten via het hek gymzaal. 
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• Groep 2 gaat naar binnen/buiten via de voordeur aan de Guido Gezellestraat. 

• Groep 3 gaat naar binnen/ buiten via het hek aan de Guido Gezellestraat. 

• De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen beide hekken gebruiken. Zij gaan dan via de 

schoolpleindeuren naar binnen. De kinderen nemen de kortste route naar hun groepslokaal. 

• Er lopen voldoende  bekende leerkrachten in de gangen/ schoolplein om de jongste kinderen 

te helpen op weg naar hun lokaal. 

• Wilt u de ingangen vrij laten?  Graag op 5 meter van de ingang afscheid nemen van uw kind. 

• Voor de kinderen: kom lopend naar school. 

• Fietsen kunnen uitsluitend met toestemming directie in de fietsenstalling worden gezet.  

• U kunt daar contact over opnemen met ons. 

• De fietsers wachten met het naar binnen- en buiten gaan totdat de meeste kinderen binnen/ 

buiten zijn. Je krijgt steeds een seintje. 

• Eenmaal buiten? Je kan niet meer terug de school in. 

In de herhaling: Hygiënemaatregelen  voor de kinderen: 

• De kinderen krijgen nogmaals bij de eerste les uitleg over de hygiëneregels. 

• Kinderen dragen geen mondkapjes. 

• Er zijn extra schoonmaakmiddelen in de klas: denk daarbij aan vloeibare zeep, handspray, 

papieren handdoeken etc. 

• De school wordt dagelijks extra schoongemaakt. 

• Is uw kind verkouden/ ziek: blijf thuis. 

• Er zijn stickers op de grond geplakt met aanwijzingen. 

 

  

 

 

De eerste periode is heel goed verlopen. Daar ben ik blij mee. Uitsluitend samen kunnen we ervoor 

zorgen dat het Coronavirus steeds minder invloed krijgt op het dagelijks leven. 

Laten we ons allemaal aan de richtlijnen en afspraken houden. Dat is wel zo makkelijk. 

Vriendelijke groet 

Gerard van Vliet. 

Directeur bs Jeroen 

 

 


