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We gaan opnieuw 
weer open! 

Praktische richtlijnen  
voor ouders en verzorgers 

 

We zijn blij dat de scholen en de kinderopvang weer open gaan. We 

hebben de vrolijke aanwezigheid van jullie kinderen in onze school en in 

onze lessen echt gemist. Fijn dat iedereen zijn of haar uiterste best heeft 

gedaan om het onderwijs op afstand tot een succes te maken. Wij zijn 

trots op jullie en op jullie kinderen!  

Hierbij de afspraken die we met jullie willen maken om ervoor te zorgen 

dat BS De Wegwijzer voor iedereen zo veilig mogelijk is en blijft. 

 

Organisatie heropening op 8 februari 2021 

Richtlijnen vanuit het ministerie van onderwijs 
 

Onze teamleden houden zoals altijd 1,5 m afstand tot elkaar. Tussen 

leerlingen onderling en leerlingen-leerkrachten is 1,5 m afstand houden 
niet verplicht. 

 

Alle leerlingen blijven zoveel mogelijk in de eigen groepen. Zo creëren 
we vaste bubbels en voorkomen we dat teveel kinderen en volwassenen 

met elkaar in aanraking komen. 
 

Buiten spelen gebeurt in kleinere groepen (1-2 en de Parelklas / 
groepen 3-4-5 / groepen 6-7-8) apart van elkaar op verschillende tijden. 

 

Leerlingen van de groepen 6-7-8 mogen in de gangen van de school een 
mondkapje dragen. Dit is geen verplichting. In de klaslokalen worden 

mondkapjes niet toegestaan. 
 

Leerlingen en leerkrachten die aan corona gerelateerd klachten hebben 

(koorts, verkouden, keelpijn, loopneus, benauwdheid) blijven thuis tot 
zij 24 uur lang geen klachten meer hebben. Leerkrachten laten zich 

z.s.m. testen. 
  

Wanneer een leerling of een leerkracht positief getest wordt op corona, 

gaat de hele groep in quarantaine. Na 5 dagen kan er getest worden.  
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Iedereen met een negatieve testuitslag kan weer terug naar school. 

Wanneer ouders hun kind liever niet willen laten testen, wordt de 
quarantaine met 5 dagen verlengd en mogen de betreffende kinderen na 

10 dagen weer naar school. 
 

In een quarantaine situatie gaat de groep als dat mogelijk is over op 
online onderwijs / onderwijs op afstand.  

 

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden op school verwacht. 
 

 

Communicatie 
 

De algemene communicatie verloopt via de mail en wordt zolang dit 
noodzakelijk is middels een update op donderdag of vrijdag door Harriët 

verstuurd. Deze info is na te lezen onder de tegel Nieuws in de 
basisschoolapp. 

 

De nieuwsbrief wordt op de datum die in de kalender staat door Hennie 
verstuurd. Deze info is na te lezen onder de tegel Nieuws in de 

basisschoolapp. 
 

De groepsgebonden communicatie via de mail en de basisschoolapp 

verloopt via de groepsleerkrachten en de onderwijsassistenten. We 
proberen de berichten zoveel mogelijk op de donderdag te versturen. 

Houd u alstublieft de pushberichten in de basisschoolapp ook mee in de 
gaten? U kunt deze terugvinden door op het tandwieltje linksboven in 

het scherm van de app te drukken en naar meldingen te gaan. 
 

 

Schooltijden, in en uitgangen 
 

Om ervoor te zorgen dat we voor alle kinderen dezelfde schooltijden 
kunnen blijven hanteren, gaan we gebruik maken van verschillende 

ingangen. Deze staan aangegeven op de deuren/ramen bij de 

betreffende ingang: 
 

Groepen 1-2 en de BSO 
Groepen 3 en 4 

Groepen 4-5 en 5 
Groepen 6-7 

Parelklas en groep 8 

Hoofdingang Giekerkstraat 
Ingang speelplaats 

Deur kantoor IB Glimmenstraat 
Deur speelzaal Giekerkstraat 

Nooduitgang Giekerkstraat 
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Alle ouders blijven buiten de hekken van de school. De kinderen komen 

zelf naar binnen en gaan zelf naar buiten. Er wordt vriendelijk aan u 
gevraagd om goed op afstand van elkaar te blijven en om een 

mondkapje te dragen. Spreek een duidelijke ophaalplaats af als u 
meerdere kinderen op school heeft.  

 

Om drukte rondom de school te voorkomen vragen we u om zoveel 

mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Oudere kinderen 

kunnen misschien alleen naar school komen. 
 

De week na de carnavalsvakantie is de school op ma di do en vrij 
geopend. Woensdag 24 februari en maandag 1 maart zijn studiedagen. 

Dan zijn al onze leerlingen vrij. 
 

 

Overige informatie 
 

De afspraken zijn gebaseerd op de huidige richtlijnen van het RIVM en 

Ministerie van OCW. De MR is betrokken bij de totstandkoming.  
Bij gewijzigde richtlijnen zal de kwaliteitskaart waar nodig worden 

aangepast.  

 
Heeft u ergens moeite mee, heeft u hulp nodig? Neem dan gerust 

contact op met de leerkracht van uw kind, met Heidi (onze intern 
begeleider) of met Harriët. 

 

Op school worden kinderen niet getest of gevaccineerd. We weten dat 

hier via de social media verhalen over rondgaan maar u mag erop 
vertrouwen dat dit niet gebeurt. 

 

Er wordt voldoende geventileerd in de school ( Fijn wanneer u uw 
kind(eren) een extra trui of vest meegeeft i.v.m. het koude weer dat 

voorspeld wordt)  
 

Met de schoonmaakcoöperatie zijn aanvullende afspraken gemaakt. 

Volgende week vrijdag vieren we toch een beetje carnaval op school. 

Dat doen we in de eigen groepen met een lekkere traktatie, verkleed en 
met muziek. Op de dagen daarvoor worden een paar voorbereidende 

activiteiten georganiseerd. Hier hoort u nog van. Alle kinderen zijn 
vrijdag 12 februari om 12.00 uur vrij, dan begint de carnavalsvakantie. 

We verwachten iedereen weer op school op maandag 22 februari! 
 

 

Zie volgende pagina voor belangrijke informatie! 
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De “Op naar de lente school” 
 

De “Op naar de lente school” is een initiatief van BS De Wegwijzer met 

als doel om kinderen van de groepen 3-4-5 op een passende en fijne 

manier extra onderwijstijd aan te bieden.  
 

We hebben na de vorige lockdown gezien dat juist de kinderen van deze 
groepen de meeste extra aandacht nodig hebben.  

 
We bieden op 5 ochtenden (maandag 15 t/m vrijdag 19 februari) 

onderwijs aan in de carnavalsvakantie.  
 

Juf Lindsey, juf Britt en juf Heidi hebben zich opgegeven om deze 
ochtenden van 09.00-12.00 uur met een aantal kinderen van de 

groepen 3-4-5 te komen werken.  
 

Wilt u uw kind hiervoor aanmelden, stuur dan een bericht via de mail 
naar heidi.baars@xpectprimair.nl We kunnen ongeveer 20 kinderen 

plaatsen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. 

 

 

 

 

mailto:heidi.baars@xpectprimair.nl

