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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf maandag 8 februari mogen we weer 

naar school! Naast de opluchting en 

blijheid zijn we ons ook bewust over 

zorgen om de veiligheid. We hebben 

tenslotte nog steeds te maken met een 

uitzonderlijke situatie, want het 

besmettelijke virus is nog niet weg. 

We gaan er alles aan doen om de kinderen 

verantwoord en veilig naar school te laten 

komen. In deze nieuwsbrief leggen we uit 

hoe we dit op onze school gaan doen. 

 
 

HET LANDELIJKE PROTOCOL 
Richtlijnen uit het landelijk protocol 

hebben we gebruikt om maatregelen te 

treffen om het heropenen van de school 

veilig, verantwoord en uitvoerbaar te laten 

zijn. Hieronder de afspraken die bij ons op 

school gaan gelden: 
 

• Wij houden ons aan de 1,5 meter 

 afstand voor volwassen. 

• Kinderen hoeven onderling geen 1,5 

 meter afstand te houden. 

• Ouders komen alleen op afspraak (en 

 met mondkapje) in school. 

• Het halen en brengen van uw 

zoon/dochter zal nog steeds aan het hek 

gebeuren, zoals dit ook gebeurde voor 

de schoolsluiting in december. 

• Het advies aan ouders is om bij het 

halen en brengen de 1, 5 meter afstand 

te bewaren en een mondkapje te 

dragen.  

 

 

 

 

 

• De leerkrachten proberen (waar 

mogelijk) op 1,5 meter van de kinderen 

te blijven.  

• Het advies om kinderen in groep 7/8 

mondkapjes te laten dragen, nemen wij 

niet over. Wij zijn van mening dat dit 

stressvol kan zijn voor kinderen en bij 

onjuist gebruik averechts werkt. 

• De kinderen werken zoveel mogelijk in 

het eigen klaslokaal. De leerlingen 

rouleren in principe niet over de 

klassen. De pauzetijden zijn om deze 

reden ook aangepast. Kinderen spelen 

alleen met eigen klas buiten.  

• De school gaat open om 08.15 uur. 

Kinderen mogen direct naar binnen.  

• Tijden van het naar huis gaan zijn iets 

aangepast. Op deze manier willen we 

zorgen voor meer spreiding.   

Groep 1/2 → 14.10 uur naar huis 

Groep 3/4/5 → 14.15 uur naar huis 

Groep 6/7/8 → 14.20 uur naar huis 

Mocht dit problemen opleveren voor u, 

dan horen we het graag en denken we 

mee over een oplossing. 

 

  



       

 

   

 
 

CORONAKLACHTEN 
Wij verzoeken u om uw kind bij Corona 

gerelateerde klachten thuis te houden en 

uw kind ziek te melden. Ook als u in 

quarantaine moet, vernemen wij dit graag 

zo snel mogelijk.  

Het advies is om uw kind te laten testen 

als het Corona gerelateerde klachten heeft.   

De reden hiervoor is de nieuwe regel dat 

de klas vijf dagen in quarantaine moet 

gaan als een leerling Corona heeft.  Deze 

maatregel heeft ook gevolgen voor het 

lesgeven. We zullen dan ons uiterste best 

doen om naar thuisonderwijs over te 

schakelen. Om dit dan goed te kunnen 

organiseren, zal er maximaal één lesvrije 

dag voor kinderen tussen zitten.  

Mocht dit aan de orde zijn, dan 

informeren wij u zo snel mogelijk.  

 

THUISBLIJVEN BIJ 

KLACHTEN 
Kinderen die Corona gerelateerde 

klachten hebben moeten thuisblijven.  

In de flyer met de Coronamaatregelen van 

het bestuur (zie bijlage) leest u dat ook 

neusverkoudheid tot de klachten behoort. 
Ons bestuur heeft daartoe besloten omdat 

het bij ouders en leerkrachten veel 

onduidelijkheid gaf wanneer het kind 

milde verkoudheidsklachten had of 

wanneer het ziek was. Omdat het virus 

zich sneller verspreidt en we er alles aan 

willen doen om iedereen veilig naar school 

te laten gaan, is besloten daar heel helder 

in te zijn. Het kabinet onderzoekt 

momenteel of neusverkouden kinderen 

wel of niet naar school mogen. Totdat die 

uitslag bekend is, kiest ons bestuur voor 

de meest veilige weg. 

 

AFWEZIGHEID LEERKRACHT 
Wij gaan uit van het gewone 

lesprogramma op school. Bij ziekte of 

quarantaine van een leerkracht kan het 

zijn dat afspraken wijzigen.  

Bij afwezigheid door ziekte gaan we op 

zoek naar vervanging. Mocht er geen 

vervanging mogelijk zijn, dan is er geen 

leerkracht beschikbaar en moeten we de 

groep naar huis sturen. Bij afwezigheid 

door quarantaine zal voor zover dat 

mogelijk is worden overgeschakeld op 

thuisonderwijs. 

 

NOODOPVANG 
De noodopvang is er alleen voor kinderen 

van  ouders met cruciale beroepen bij 

uitval van de leerkracht van uw 

zoon/dochter.  Als de groep in quarantaine 

moet van de GGD, omdat een klasgenoot  

of leerkracht Corona heeft, mogen die 

kinderen ook niet naar de noodopvang. 

 

WAAR STAAN WE NU? 
We nemen de tijd om voor elk kind vast te 

stellen waar we nu staan. Er wordt in het 

land veel gesproken over achterstanden en 

toetsresultaten. U kunt erop vertrouwen 

dat wij uw kind weer meenemen in de 

stof. Toetsresultaten interpreteren wij 

altijd in combinatie met de resultaten van 

uw kind in de afgelopen jaren. Wij kijken 

naar het totaalplaatje en kunnen zo uw 

kind de beste ondersteuning bieden. 

 

JUFFENFEEST  
Het juffenfeest stond gepland voor de 

voorjaarsvakantie, maar helaas moeten we 

deze feestdag verschuiven naar een later 

moment in het schooljaar. Het is juist zo 

leuk om dit met alle kinderen bij elkaar te 

vieren en we hopen dat dit op een later 

moment wel mogelijk is.  

  



       

 

   

 
 

INLEVEREN 

CHROMEBOOK/IPAD 

Een aantal kinderen hebben afgelopen 

periode een chromebook of Ipad van 

school geleend. Het is de bedoeling dat 

deze maandag 8 februari op school weer 

worden ingeleverd (graag thuis nog even 

opladen).  

 

TOT SLOT 
Wij zijn er trots op en blij mee, dat we er 

de afgelopen periode samen met u en de 

kinderen in geslaagd zijn, zo goed 

mogelijk thuis onderwijs te verzorgen en 

met elkaar in contact te blijven. Dank voor 

jullie inzet en we gaan vol zin en goede 

moed weer met elkaar aan het werk! 

 

 

 

 

 

 

KALENDER 
 

15 februari  

Adviesgesprekken groep 8 

 

19 februari  

Studiedag  

Alle kinderen zijn vrij. 

 

22 t/m 26 februari  

Voorjaarsvakantie 

 

1 t/m 12 maart 

Afname Cito-toetsen  

 

22 t/m 26  maart 

Rapport mee en oudergesprekken 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 

 

 

 


