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Scholen weer open 

Zoals bekend, gaan de scholen vanaf aanstaande maandag weer open. Om dit op 

een zo veilig mogelijke, maar tegelijkertijd voor iedereen werkbare manier te 

organiseren, hebben we de onderstaande maatregelen genomen. Belangrijk dat 

iedereen zich hieraan houdt. Zowel ik, de leerkrachten en de andere 

medewerkers zijn ontzettend blij dat we de kinderen weer op school mogen 

ontvangen, maar het is aan de andere kant ook heel erg spannend; wat is het 

risico dat wij lopen? De Briste variant rukt nog steeds op en we willen natuurlijk 

niet dat onze medewerkers en de kinderen ziek worden.  

Het verzoek aan jullie is dan ook om kinderen met (milde) verkoudheidsklachten 

het liefst thuis te houden, zodat ze anderen kinderen en voornamelijk de 

leerkracht niet aan kunnen steken; die laatste zou dan namelijk getest moeten 

worden en daardoor afwezig zijn. 

 

De kinderen uit de groepen 7 & 8 hoeven geen mondkapjes te dragen in de 

gangen; we hebben het intern zo georganiseerd dat de kinderen niet met andere 

groepen in aanraking komen. Daardoor vinden wij het dragen van mondkapjes 

niet noodzakelijk. We zien dit ook als een  

 

Het in groepjes zitten in de klas, doen we al. Om dit nog strikter te maken, lijkt 

ons niet haalbaar en we zien het nut hiervan niet in; de kinderen lopen immers 

continue door elkaar heen en gaan naar hetzelfde toilet.  

 

  



 

 

 

Halen en brengen 

• Het brengen gaat op natuurlijke wijze gespreid, dus geen extra maatregelen.  

• Ouders wordt verzocht om mondkapjes te dragen bij het halen/brengen van 

hun kind; 1 ouder haalt/brengt het kind/de kinderen. 

• Ouders mogen niet het schoolplein op, behalve de ouders van de groepen 1 

t/m 3 via de achterpoort. 

• Het naar huis gaan gebeurt gespreid volgens onderstaand rooster. 

• Er staat 1 iemand (Arwen) bij de voorpoort en de leerkracht stuurt de 

kinderen naar buiten. 

• De broertjes en zusjes uit de groepen 1 t/m 3 mogen opgehaald/gebracht 

worden door de oudere broer/zus en komen dus via de voorpoort naar 

buiten/binnen. Als je hier gebruik van wil maken is het belangrijk dat ouders 

dat aangeven bij beide leerkrachten. 

 

 

Schema naar huis gaan 

Achterpoort  ma, di, do, vr woe 

Oranje en rood:  14:30 uur  12:15 uur 

Geel, groen en blauw: 14:35 uur  12:20 uur 

Groepen 3:   14:40 uur  12:25 uur 

Voorpoort:   ma, di, do, vr woe 

Groepen 4:   14:30 uur  12:15 uur 

Groepen 5:   14:35 uur  12:20 uur 

Groepen 6:   14:40 uur  12:25 uur 

Groepen 7 & 8:  14:45 uur  12:30 uur 

 

 

  



 

 

 

Algemeen 

• Als een leerkracht getest moet worden vanwege (milde) klachten, zullen de 

kinderen helaas thuis moeten blijven. We mogen de groepen niet mengen en 

dat geldt dus ook voor de verdeelkinderen. De testuitslag is tegenwoordig 

gelukkig snel bekend, dus de kinderen hoeven niet lang thuis te zitten. 

• Kinderen van vitale/cruciale beroepen worden op dat moment wel op school 

opgevangen; we houden de lijsten van de noodopvang aan. 

• Als een kind thuis komt te zitten met (milde) klachten of in quarantaine moet, 

kan de leerkracht helaas geen thuisonderwijs geven; die staat immers voor 

de groep. Wel zal het dag/weekprogramma gedeeld worden, zodat het kind 

zelfstandig aan de slag kan. We zullen er dan samen voor zorgen dat de 

benodigde spullen bij het betreffende kind thuis komt. 

• Als er een positief geval in de klas is (kind of leerkracht), moet de hele groep 

in quarantaine (5 dagen). Er wordt dan, indien mogelijk, thuisonderwijs 

gegeven door de leerkracht. Als ouders daar bezwaar tegen hebben, zullen 

we niet delen met de groep om welk kind het gaat. Geef dit dan duidelijk aan 

bij mij en de leerkracht(en). 

• Na 5 dagen kan een test gedaan worden en bij een negatief resultaat mogen 

de kinderen weer naar school. Als er geen test afgenomen wordt, blijft het 

kind 10 dagen in quarantaine.  

 

Ouder(s) positief getest: 

• Het hele gezin gaat in quarantaine. 

• De ouders stellen de directeur en de leerkracht op de hoogte. 

• Als de ouders 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze weer naar buiten. 

• Kinderen (en andere huisgenoten zonder klachten) moeten dan nog 10 dagen 

in quarantaine. Dit kan verkort worden als ze na 5 dagen een test doen. Als 

die testuitslag negatief is, mogen de kinderen weer naar school. 

 



 

 

 

Start naschoolse activiteiten 

Het nieuwe blok naschoolse activiteiten start – in tegenstelling tot eerdere 

berichten – niet op 8 februari, maar in de nieuwe planning op maandag 8 maart 

(in week 10).  Blok 2 en Blok 3 zullen worden samengetrokken, waardoor de 

activiteiten dit keer tot eind juni duren.  

De kinderen krijgen dus meer lessen, de eigen bijdrage wordt daardoor iets 

hoger. Het principe van de ouderbijdrage blijft: €3 p/u; €1,50 p/u met stadspas. 

 

In de bevestiging die u de komende week per mail ontvangt van kenc@amgs.net 

over de plaatsing van uw kind, leest u de nieuwe data en de nieuwe prijs.  Wacht 

hier even op voor u geld gaat overmaken! 

 


