
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Wat zaten we in spanning afgelopen dinsdag, want wat zou de boodschap zijn vanuit de overheid over de 
scholen na 11 mei? We mogen OPEN!  
Wat zijn we blij dat we weer naar school mogen en de kinderen weer een schoolse omgeving mogen 
ontvangen. Via deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de schoolspecifieke afspraken die wij met het 
team hebben gemaakt om op maandag 11 mei van start te gaan.  

● De Hoge Hof zal vanaf maandag 11 mei volledig open gaan voor alle leerlingen.  
○ De leerlingenaantallen zijn per groep zo laag dat het met de richtlijnen in acht nemend, naar 

ons idee de mogelijkheid biedt om weer volledige naar school te kunnen in plaats van 
gefaseerd of door groepen te ontkoppelen.  

● De school volgt de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM en Rijksoverheid op. (zie 
bijlagen 1 en 2)  

○ In de bijlage (1) vindt u het stappenplan die wij op school inzetten om  zo de richtlijnen en 
voorzorgsmaatregelen die wij op school hanteren te volgen.  

■ Neem het stappenplan ter voorbereiding op de opening van de school alvast met uw 
kind(eren) door.  

○ Er wordt aan de hand van de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen (bijlage 2) kritisch gekeken 
en aanpassingen gedaan in de klassenindelingen en overige ruimtes in de school, dit om zo 
de afstand tussen leerkrachten en leerlingen te kunnen waarborgen. Meer hierover kunt u 
lezen op de volgende website: Veel gestelde vragen over het Coronavirus  

○ Zoals al eerder aangegeven in de brief vanuit het bestuurskantoor mogen ouders niet de 
school in. Schoolspecifiek zijn hier de volgende afspraken over gemaakt:  

■ Wilt u informatie, ziekmeldingen aan de leerkracht(en) doorgeven of een gesprek 
aanvragen, dan verzoeken wij u dit via de mail, schoolapp of telefonisch te doen. Een 
briefje in een tas mag ook.  

■ Oudergesprekken die de komende tijd moeten plaatsvinden, worden via Meet 
mogelijk gemaakt door de leerkrachten. Zij zullen u hierover informeren.  

■ Ouder(s)/verzorger(s) van groep 1-2 brengen de kinderen bij de ingang van de 
kleuters en daar worden de kinderen ook weer opgehaald. Op het plein en bij het 
hek verzoeken wij u de afstand van 1,5 meter te waarborgen.  

■ Ouder(s)/verzorger(s) van groep 3 t/m 8 brengen de kinderen tot 1 van de 2 hekken 
op het grote plein. U mag ook het plein niet betreden. Bij het hek verzoeken wij u de 
afstand van 1,5 meter te waarborgen met andere ouders en kinderen.  

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

● Overige afspraken:  
○ De uitgeleende chromebooks worden op maandag weer op school teruggebracht. Wij 

vragen u om deze van te voren met een reinigingsdoekje af te doen.  
○ Vrijwilligers (ook soms ouders bij ons op school) mogen hun activiteiten op school tot in 

ieder geval de Hemelvaart niet hervatten. Wanneer er meer duidelijk is over de verdere 
opbouw van het onderwijs, hopen wij dat we de vrijwilligers weer kunnen ontvangen.  

○ Heeft u twijfels om uw kind(eren) te laten starten of vallen u en/of kind(eren) in de 
risicogroepen, dan vragen wij u contact op te nemen met de locatieleider. Na de vakantie 

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


 

zullen wij contact met u opnemen om individueel afspraken te maken, rondom 
onderwijsaanbod en contactmomenten die mogelijk zijn.  

Wij hebben bij deze brief een paar bijlagen toegevoegd, om u meer informatie te geven en een vraag en 
antwoord bijlage met vragen die u misschien heeft naar aanleiding van deze brief of over het verdere 
verloop/afspraken. Wij vragen u om deze bijlagen goed te lezen.  

Mochten er vragen onbeantwoord zijn, dan horen wij die graag en voegen we die toe voor iedereen. Wij 
zullen de vraag en antwoord ook in de app/website toevoegen, zodat u die nog eens op uw gemak kunt 
teruglezen.  

Wij hopen alle kinderen maandag 11 mei weer op school  te ontvangen! 
Voor nu een hele fijne meivakantie en zoals de leerkrachten hieronder laten zien…. ook in en om het huis kun 
je heerlijk op vakantie!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Marcha Heerschop 
Ilse van Heuckelum 
ABBS De Hoge Hof  
 
 

 
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Stappenplan hygiëne op school  
Bijlage 2: Voorzorgsmaatregelen rondom gezondheid en hygiëne - Rijksoverheid  
Bijlage 3: Vraag en antwoord 


