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In de groepen 
Hygiëne  

In alle klassen staan pompjes met desinfecterende handgel, de kinderen wassen hun handen bij 
binnenkomst en bij het verlaten van de school hun handen met deze gel. Tussendoor, bijv. bij het 
eten en drinken of na het buitenspelen worden de handen met water en zeep gewassen. Voor de 
schoonmaak van de school volgen wij de hygiëne maatregelen van het RIVM.  

Team  
Contact met het team en ouder(s)/verzorger(s)  

Na de zomervakantie zullen we weer naar school gaan. Na een periode van 6 
weken vakantie begrijpen wij dat er behoefte is aan het bekijken van de klas en 
kennismaken met de nieuwe leerkracht. Wij moeten helaas aangeven dat dit 
niet mogelijk is. Dit om ook de hygiëne en veiligheid van het onderwijspersoneel 
te waarborgen.  
Wij vragen u daarom ook als u iets kleins wilt doorgeven qua informatie, 
ziekmeldingen of een gesprek aanvragen, dat u dit via de mail, schoolapp of 
telefonisch doet.  

  
Wat zijn de afspraken rondom team en ziekmelden de komende periode?  

De afspraken vanuit het RIVM gelden voor alle teamleden, dus vertonen ze symptomen van het 
Coronavirus, dan moeten ze thuis blijven en zich laten testen. Er zal dan via de invallerspool een 
verzoek voor een invaller worden ingediend. Deze invaller zal ook de richtlijnen van de school 
moeten volgen wanneer hij/zij onderwijs komt geven op De Blinker. Wanneer het niet lukt om een 
invaller te regelen, zullen wij intern kijken wat er mogelijk is aan de hand van de richtlijnen die wij 
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moeten volgen. Wanneer dit niet lukt, zullen wij helaas ervoor moeten kiezen om een 
groep(en) naar huis te sturen.  

 
Oudergesprekken 

In komende periode is het niet mogelijk om op school een oudergesprek te voeren. Heeft u vragen 
of zorgen, dan kunt u via de mail contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht maakt dan een 
telefonische of via Meet een afspraak met u. 

 

Zorgvragen  
Verkoudheid 

Wij volgen verder de richtlijnen van de RIVM, link RIVM PO.  
Dit houdt onder andere in dat als kinderen ouder dan 6 jaar verkouden zijn, thuis 
moeten blijven. Constateren we op school dat een leerling toch verkouden is of 
zich niet lekker voelt, zal er contact worden opgenomen met thuis om deze 
leerling op school op te komen halen. Na 24 uur klachtenvrij te zijn geweest, mag 
de leerling weer naar school. 
 

Testen op Corona 
Heeft uw kind of een gezinslid Corona gerelateerde klachten, dan kunt u er zelf 
voor kiezen om een Corona test af te laten nemen. Ten tijde van de testafname en het wacht op de 
uitslag, blijft uw kind en het gezin thuis.  
Is de uitslag negatief, maar heeft uw kind nog wel verkoudheidsklachten, dan moet u kind toch 
thuis blijven tot het uw kind 24u klachtenvrij is, tenzij uw kind in groep 1-2 zit.  
Is de uitslag van u of een broer(tje)/zus(je) negatief en vertoont uw kind geen klachten, dan mag 
uw kind naar school.  

 
Waarom toch thuis blijven bij alleen verkoudheidsklachten (en eventueel negatief getest)?  

Als uw kind verkoudheidsklachten vertoond en eventueel is getest, vragen wij u om uw kind pas  
weer na 24u klachtenvrij naar school te sturen. Dit geldt voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. Groep  
1-2 leerlingen mogen wel ondanks verkoudheidsklachten wel naar school.  
Wat wel belangrijk is om te weten, is dat wanneer een leerkracht verkoudheidsklachten  
overneemt van een leerling(en), moet een leerkracht zich ook laten testen op Corona. Dit betekent 
dat een klas een invaller voor de groep krijgt maar het kan ook zijn dat een groep  
naar huis wordt gestuurd omdat er geen vervanging mogelijk is. Wij willen dit zoveel mogelijk  
voorkomen. 
 

Externe zorg  
Om de zorg van een aantal leerlingen te continueren, zullen externen wel in de school 
aanwezig zijn. Zij volgen net zoals het onderwijspersoneel de richtlijnen die op school gelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Overige vragen  
Informatieavond 

In september zal de informatieavond op een alternatieve manier met u worden gedeeld. U 
krijgt op een later moment te horen op welke wijze u geïnformeerd wordt over het 
jaarprogramma van uw kind.  
 

Hoe wordt er omgaan met de verjaardagen/traktaties?  
Met het team hebben we het volgende afgesproken:  

○ Zoals voorheen neemt u (onder-/middenbouw) met de leerkracht contact op om een 
datum te plannen om de verjaardag te vieren. In de bovenbouw kunnen de leerlingen dit 
zelf doorgeven.  

○ We vragen u om, in de winkel verpakte-traktaties, te laten uitdelen in de klassen, helaas 
geen zelfgemaakt lekkernijen.  

○ Als de leerling dit wenst, mag een traktatie voor de leerkrachten in de koffiekamer worden 
neergelegd. Alle kinderen krijgen een verjaardagskaart met de namen van de leerkrachten. 

 
Gymonderwijs 

Vanaf maandag 31 augustus gaan ook weer de gymlessen van start. Net zoals voor de 
zomervakantie zullen dezelfde afspraken gelden. Bij de gymzaal gelden dezelfde hygiëneregels als in 
de klas. Kinderen moeten bij binnenkomst en het verlaten van de gymzaal hun handen desinfecteren. 
De beheerder van het dorpshuis, zorgt voor de schoonmaak van de gymzaal.  

 

Verkeer rondom Obs De Blinker  
- Brengen en halen:  

Om het brengen en halen van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden er een aantal regels.  
De leerlingen zijn weer in groepen verdeeld. U ontvangt groepsspecifiek een overzicht van de leerlingen uit de 
klas en in welke groep u bent ingedeeld. Er staan teamleden en vrijwilligers op het schoolplein de nieuwe 
leerlingen en jonge leerlingen de eerste schooldagen op te vangen en ze naar de juiste klas te begeleiden.  

Groep 1 t/m 8 - vervoer met de auto  

 brengen halen Cellendonklaan:  
gezin met kleuters 
 
Korte Daver:  
overige kinderen 

Groep A  08:20 uur - 08:30 uur 14:20 uur - 14:30 uur 

Groep B  08:30 uur - 08:40 uur 14:30 uur - 14:40 uur 

Mocht u aan de Cellendonklaan parkeren, houdt u er rekening mee dat dit ook een fietsroute is, dus let a.u.b. op de 
veiligheid van iedereen! 
 

Groep 1 t/m 8 - lopend of met de fiets 

 brengen halen Lopers en fietsers verlaten het 
schoolplein via de 
Cellendonklaan. Groep A  08:20 uur - 08:30 uur 14:20 uur - 14:30 uur 

Groep B  08:30 uur - 08:40 uur 14:30 uur - 14:40 uur 

 
Belangrijk om nog te vermelden: kom uw kind met 1 ouder/verzorger brengen, houd anderhalve meter afstand, zet uw 
kind bij de juiste ingang af en ga het schoolplein niet op! 
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Speelafspraken  

Probeer speelafspraken zoveel mogelijk telefonisch te regelen, zodat u niet in uw auto op uw kind(eren) moet 
wachten, waardoor opstoppingen kunnen ontstaan. We begrijpen ook dat ouder(s)/verzorger(s) elkaar een 
lange periode niet hebben gezien en er behoefte is om bij te praten, wij verzoeken u om dit niet in de omgeving 
van school te doen en leerlingen op het schoolplein te laten spelen maar elders af te spreken.  

 
Overige links met Veel gestelde vragen  

○ Klik hier voor veelgestelde vragen Rijksoverheid   
○ Klik hier voor de richtlijnen over eigen gezondheid vanuit RIVM 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid

