
 

INFOBRIEF 11 mei, de eerste 50%-schooldag zit erop. 
 

Beste ouder (-s) / verzorger (-s), 

Als eerste wil ik u namens het hele team een heel groot compliment geven!  

We vonden het namelijk met z’n allen best spannend en vroegen ons af hoe het 

zou gaan vandaag, of alle voorbereidingen voldoende waren. 

Ook waren we benieuwd of de leerlingen wel op tijd gebracht zouden worden of 

dat ze zelf op tijd komen en of u buiten het schoolplein ook netjes minimaal 1,5 

meter afstand houdt buiten het schoolplein. Etc. 

Want het was vandaag wel anders dan andere schooldagen. 
Kinderen hadden wisselende tijden waarop ze naar binnen 
konden komen en dan was er ook nog verplicht dat ze door de 
juiste poort naar binnen kwamen. Ouders mogen niet naar 

binnen en zelfs niet het schoolplein opkomen.  
 

Nou, ik kan u vertellen dat het dus allemaal supergoed is 

gegaan, en daar hebben jullie voor gezorgd. 

Het doel voor deze week is dat we graag willen dat het gezellig en fijn is op school. Dat kinderen zich 

welkom voelen. En natuurlijk ook dat het veilig is, dat we letten op de afstand tot elkaar en dat we 

extra goed letten op de hygiëne. En dat is ook heel goed gelukt. 

 

Hygiëne / veiligheid 

• De lesdag begon met het wassen van de handen. Dat hebben alle kinderen prima gedaan. 

We konden merken dat u er thuis ook al goed op let. Tussendoor zijn de handen nog een 

paar keer gewassen. Dat verliep ook allemaal goed. 

• Diana, onze schoonmaakster, is vandaag een keer extra gekomen om alle toiletten 

tussendoor een keer te ontsmetten en af te doen. Dat was ook super van haar. 

• De stoeltjes, tafeltjes, deurklinken etc. zijn na afloop van de schooldag door de leerkrachten 

weer schoongemaakt met ontsmettingsspray. Kinderen die meehielpen vonden dat ook leuk 

om te doen. Dus op sommige plekken hebben de leerkrachten goede hulp gehad. 

• De speelfietsjes voor op het schoolplein zijn tussendoor een keer extra schoongemaakt / 

ontsmet. 

Gezelligheid en fijne sfeer 

Ik denk dat ik namens (bijna?) alle kinderen spreek als ik vertel dat het een fijne schooldag was. De 

leerkrachten waren in ieder geval heel blij om de leerlingen weer te zien en geven allemaal aan dat 

het een hele gezellige fijne schooldag was. Er waren zelfs leerlingen die op een gegeven moment 

aangaven dat ze zin hadden om echt aan het werk te gaan met taal- of rekenlessen. Ik had graag een 

aantal foto’s laten zien van hoe het er vandaag aan toe ging, maar omdat ik niet weet of iedereen 

daar goedkeuring voor gegeven heeft kan ik dat niet doen (AVG-maatregel). 

  



 

 

WELKOM voelen 

Ik denk dat de leerlingen zich ook zeker welkom voelden. En ze waren ook 

zeker blij om weer een aantal van hun klasgenoten te zien. 

We hadden er in ieder geval de vlag voor opgehangen. Die hing per 

ongeluk in eerste instantie op zijn kop, dat hadden de leerlingen snel 

gezien. Maar nu wappert hij zoals het hoort. 

  

Morgen komt de andere helft van de leerlingen naar school. We hopen dat het dan weer net zo goed 

gaat als vandaag en dat ook zij een fijne schooldag zullen hebben. 

Dus ook morgen hoop ik dat de ouders netjes in de rij gaan staan bij het 

naar school brengen van de kinderen. En let u erop om voldoende afstand 
te houden tot elkaar?  
En dat u meteen weg loopt van school zodra u uw kind gebracht heeft, 
zodat het niet te druk wordt op het trottoir buiten het schoolplein? 
 

Groeten aan de kinderen die nog niet naar school kunnen komen 

Voor een aantal kinderen is het nog niet mogelijk om naar school te komen. Soms omdat ze zelf tot 

een risico-doelgroep horen of dat er thuis iemand extra risico loopt. En soms ook omdat het voor 

sommige ouders nog te spannend voelt.  

Dat vinden we als team natuurlijk heel erg jammer.  

We hebben er ook begrip voor. Want als het nog niet goed voelt 

leer je ook niet goed en ben je alleen ongerust.  

We hopen dat de ongerustheid snel minder zal worden zodat 

ook die leerlingen weer naar school kunnen komen. 

Alle kinderen krijgen huiswerk voor de dagen dat ze niet naar 
school komen. Het is niet haalbaar om voor de kinderen die 
helemaal niet naar school komen nog eens extra huiswerk of 
uitleg mee te geven.  
De leerkrachten hebben het nu immers druk met de 
onderwijsactiviteiten op school, het extra schoonmaken aan 
het einde van de lesdag, het maken van extra huiswerk (voor 
de drie andere dagen) en het nakijken hiervan.  

 
Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.  

Ik hoop u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ik ben er heel 

benieuwd naar.  

Manny Liebregt (Directeur-bestuurder) 


