
 

 

 

Dordrecht, 5 februari 2021 
 
 
Betreft: Heropening basisonderwijs 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

U heeft natuurlijk al vernomen dat het kabinet de heropening van scholen en kinderopvang per  
8 februari a.s. weer toestaat. In deze brief willen wij u informeren over de heropening van onze 
school.  
 
We kijken terug op een intensieve periode van thuisonderwijs. Dankzij uw steun en de grote inzet 
van alle kinderen, juffen en meesters hebben we de afgelopen periode heel veel geleerd.  
We zijn blij om a.s. maandag de kinderen weer te kunnen lesgeven, ondanks het aanvaardbare 

veiligheidsrisico dat we als onderwijsgevend personeel daarmee nemen. Overigens is het helemaal 

geen automatisme om fysiek te starten. Enkele schoolbesturen in het land blijven gewoon doorgaan 

met afstandsonderwijs, andere besturen kiezen ervoor om slechts met halve groepen naar school te 

komen. Wij hebben er met elkaar voor gekozen om met duidelijke richtlijnen en aangescherpte 

veiligheidsmaatregelen de gehele groep weer fysiek les te gaan geven. We hanteren de vertrouwde 

schooltijden. De lessen bewegingsonderwijs in de gymzaal komen voorlopig te vervallen. We zullen 

deze lessen op het schoolplein organiseren, of in activiteiten rondom de school. 

BSO en Noodopvang 
De BuitenSchoolse Opvang (BSO) en dus ook de TSO (Tussen Schoolse Opvang / overblijf) blijven 
voorlopig, conform regelgeving van de Rijksoverheid, gesloten. Dit, omdat hier kinderen van 
verschillende scholen en groepen bij elkaar komen. De opmars van de Britse variant en de hogere 
besmettingsgraad van dit virus, geeft de regering als belangrijkste reden om niet alleen de BSO en 
TSO gesloten te houden, maar ook de lockdown tot 1 maart te verlengen. 
Voor de kinderen van ouders uit cruciale beroepen die noodopvang (voor en) na schooltijd nodig 
hebben, zult u met uw huidige BSO organisatie contact moeten opnemen.  
Ook het Lunchlokaal (overblijf) zal alleen voor kinderen van ouders met cruciale beroepen kunnen 
plaatsvinden (dus voor kinderen voor wie noodopvang is aangevraagd). De kinderen die gebruik 
moeten maken van de noodopvang van het Lunchlokaal moeten 24 uur voorafgaand aan het 
opvangmoment opnieuw worden aangemeld bij Lunchlokaal (www.lunchlokaal.nl) en op school 
(jvanheusden@johanfriso.nl). We vertrouwen erop dat u uw kind alleen aanmeldt, als u in deze 
doelgroep valt. De overheid dringt aan op thuiswerken, waardoor kinderen in principe thuis kunnen 
eten. Daarvoor is de noodopvang geen voorziening. 
 
 

http://www.lunchlokaal.nl/
mailto:jvanheusden@johanfriso.nl


 

Cohorten 
We werken in vaste cohorten om zodoende het onderling contact te beperken. De groepen 1/2, 
groepen 3/4 , groepen 5/6, groep 7a/groep 7b en groep 8a/groep 8b zijn cohorten binnen onze 
school. Deze cohorten hebben ook op hun eigen tijd een pauzemoment.  
 
Hygiënemaatregelen 

De richtlijnen betreffende de hygiëne zullen we weer aanscherpen. Dit geldt voor handen wassen en 

het gebruik van papieren handdoekjes. Daarnaast wordt de school intensief schoongemaakt. Denkt u 

hierbij aan het regelmatiger schoonmaken van deurkrukken, tafels en toiletten.  

Halen en brengen 
Ouders kunnen de school nog steeds niet bezoeken. De kinderen van groep 1 en 2 mogen door  

1 ouder op het schoolplein worden afgezet. De kleuters gaan direct naar binnen en lopen zelfstandig 

naar hun eigen lokaal. Bij de ingang van de school (kleuteringang) is toezicht op het plein en de 

entree van de school. In de gang van de school wacht de leerkracht de kinderen op. De kinderen 

worden dus niet meer op het schoolplein opgewacht door de leerkracht. Dit doen we, zodat u direct 

na het afzetten van uw kind het schoolplein kunt verlaten. Om opstoppingen te voorkomen willen we 

u vragen ook niet bij de ramen te gaan zwaaien. De kinderen worden na schooltijd naar buiten 

gebracht door de leerkracht. Wilt u ook na het ophalen van uw kind het plein direct verlaten en 

afstand houden tot anderen? 

De kinderen van groep 3 mogen bij juf Maureen en juf Annelies naar binnen lopen. De kinderen van 

groep 4 lopen zelfstandig het schoolplein op en mogen via hun eigen trap naar hun lokaal.  

De kinderen van de bonbondoos komen zelfstandig naar school en gaan via hun eigen ingang naar 

binnen. We willen elke ouder dringend vragen een mondkapje bij de school te dragen. Dus ook bij 

het halen en brengen van uw kind. Let ook daar op de onderlinge afstand.  

Zieke kinderen 

Alleen kinderen die geen Corona-klachten vertonen mogen naar school komen. Ook als uw kind in 

afwachting is van een testuitslag, mag uw kind niet naar school. We vragen u om verkouden kinderen 

zoveel mogelijk thuis te houden. Voor kinderen met astma, bronchitis of hooikoorts kunnen we, na 

overleg, een uitzondering maken. 

Coronabesmettingen in de klas 
Uiteraard hopen we dat we allemaal gezond blijven en er geen besmettingen plaatsvinden op school. 
Dit vraagt om het zorgvuldig naleven van de regels bij klachten. Mocht er wel besmetting 
plaatsgevonden hebben, zullen we u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen en zullen alle 
kinderen uit de desbetreffende groep, inclusief hun leerkracht, 5 dagen in quarantaine moeten.  
Na 5 dagen kunt u uw kind laten testen via de GGD. Bij het tonen van een negatieve testuitslag is uw 
kind weer welkom op school. Mocht u uw kind niet willen laten testen, dan mag uw kind na 10 dagen 
weer terug naar school. Op dit moment bekijken we hoe we het afstandsonderwijs organiseren als 
een kind of hele groep thuis moet blijven. Indien deze situatie van toepassing is, wordt u door ons 
geïnformeerd over de mogelijke organisatie van het thuisonderwijs.  U begrijpt dat bij ziekte van 
collega's (thuis)onderwijs mogelijk kan leiden tot lesuitval. 
 

 

 



 

Mondkapjes 

Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen in school, buiten de eigen klas, een mondkapje. We 

verwachten dat u uw kind zelf een mondkapje mee laat nemen naar school. Ook ons 

onderwijsgevend personeel van de groepen 7 en 8 zal buiten de klas gezichtsbescherming dragen.  

 
Tot slot 
De wereld/ons land gaat door een ongekend zware periode waarin het belangrijk is om door te 
zetten en elkaar te steunen. Wij doen er alles aan om de kinderen fysiek onderwijs te geven, we 
rekenen ook op uw bijdrage en begrip.  
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaap van der Put, Directeur-bestuurder 
José van Heusden, Directeur cbs Johan Friso 


