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Dordrecht, 28 augustus 2020 
 
Betreft: preventie Coronavirus en aanvang schooljaar 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
We hopen  dat u samen met uw kind(eren) een fijne vakantie heeft gehad. We zien ernaar uit elkaar 
aanstaande maandag weer op school terug te zien! 
 
Zoals we eerder bij u hebben aangegeven zal ik u in deze extra informatiebrief informeren over de 
maatregelen rondom de preventie van het Coronavirus bij ons op school.  
Doel van onderstaande maatregelen is om een veilige omgeving te creëren voor uw kind(eren), u als 
ouder(s) en ons personeel. We verwachten dat u wilt meewerken aan deze afspraken. 
 
Afspraken halen/ brengen 
We vragen u om alleen gebruik te maken van de toegangshekken die behoren bij onze school. In 
goed overleg met onze collega’s van De Bever proberen we zo min mogelijk over elkaars pleinen te 
lopen. 
Groepen 1/2 
Kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door één van de ouders/ verzorgers bij de juf worden 
gebracht. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 staan om 8.25 uur en 13.10 uur op het schoolplein 
om de kinderen te ontvangen. Het is de bedoeling dat u achter de oranje pillonnen blijft. We vragen 
u om hierna direct het schoolplein te verlaten. U mag uw kind na schooltijd ook weer ophalen op het 
schoolplein. Het schoolplein is 5 minuten voor het einde van de lestijd toegankelijk voor ouders. 
Vanzelfsprekend houden we als volwassenen 1,5 m afstand tot elkaar. 
Groepen 3  t/m 8 
Net als voor de zomervakantie komen alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zelfstandig het 
schoolplein op. De kinderen mogen zelfstandig naar hun eigen klaslokaal lopen. U neemt afscheid bij 
het hek en u haalt uw kind daar ook weer op.  
Op de eerste schooldag worden alle kinderen door de juf of meester ontvangen op het plein. De juf 
of meester zal wachten tot de groep compleet is en dan vervolgens uitleggen op welke manier en 
door welke deur de kinderen naar de groep mogen lopen. De schooldeuren voor de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 zijn 10 minuten voor aanvang van de les geopend. 
Groepen 3 
Voor één van de ouders/ verzorgers van de kinderen van de groepen 3 is het in de eerste schoolweek 
toegestaan om mee te lopen het schoolplein op. De leerkrachten van de groepen 3 zullen de 
kinderen de eerste schoolweek om 8.25 uur en 13.10 uur opvangen op het schoolplein (net als bij de 
kleuters) en hen stapje voor stapje zelfstandig maken, zodat zij na een week ook zelfstandig het 
schoolplein op kunnen lopen en zelf naar de klas kunnen gaan. Vanaf de tweede schoolweek nemen 
de ouders van de kinderen van de groepen 3 dus ook afscheid bij het hek en lopen de kinderen 
zelfstandig naar de klas. 
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Spel- en Gymlessen 
Spellessen voor de kleuters in het speellokaal worden weer hervat. Vanzelfsprekend spelen de 
kleuters ook dagelijks buiten op het plein. 
De gymlessen in ‘Het Palet‘ voor de groepen 3 t/m 8 worden weer hervat volgens het reguliere 
rooster. Via de groepsleerkracht  van uw kind wordt u komende week geïnformeerd over het tijdstip 
van de gymles en aanvullende bijzonderheden. 
 
Ouders/ verzorgers alleen op afspraak in school 
In principe is de school alleen toegankelijk voor medewerkers die aan de school verbonden zijn en de 
vrijwilligers van Lunchlokaal. Het is wel mogelijk voor ouders/ verzorgers om na schooltijd een 
afspraak te maken met de leerkracht of andere medewerkers van de school.  
 
Informatieavond 
Dit cursusjaar zullen we geen algemene informatieavond organiseren aan het begin van het 
schooljaar. U ontvangt van de leerkracht een informatiebrief met hierin alle bijzonderheden die van 
belang zijn voor de jaargroep van uw kind. 
 
Startgesprekken 
Op dit moment denken we nog na over de organisatie van de Startgesprekken. In een volgende 
nieuwsbrief zullen we u hier nader over informeren. 
 
Hygiëne-afspraken 
De afspraken over handen wassen, niesen en hoesten in de elleboog en het afstand houden tot 
volwassenen zullen we vanzelfsprekend voortzetten. In alle jaargroepen worden bij binnenkomst in 
de school, na het buitenspelen en voor de lunch (bij Lunchlokaal) de handen gewassen met water en 
zeep.  
 
Schoonmaak 
Het dagelijks intensief schoonmaken van de school en de tafels van de kinderen en leerkrachten zal 
ook na de zomervakantie worden voortgezet. 
 
Ventilatie  
In de zomervakantie is het ventilatiesysteem van de Bonbondoos geheel gereinigd en gereviseerd. 
Deze ventilatie is gebaseerd op de voortdurende aanvoer van frisse lucht van buiten. Er is geen 
sprake van interne circulatie. In de Bonbondoos kunnen in alle lokalen meerdere grote ramen 
worden geopend en zullen ook de lichtkoepels op de eerste verdieping worden geopend (als het 
weer dit toelaat).  
In het hoofdgebouw is ook mechanische ventilatie aanwezig en kunnen in alle lokalen de ramen 
worden geopend. Ons bestuur zal op korte termijn een onderzoek uit laten voeren naar de kwaliteit 
van het binnenklimaat op alle scholen. Als dit onderzoek is afgerond zullen we u hierover informeren. 
 
Lunchlokaal 
We zijn heel blij dat de vrijwilligers van Lunchlokaal weer kunnen starten met het aanbieden van de 
overblijf. Fijn dat er ook weer nieuwe ouders zijn van onze school die zich hebben aangemeld als 
overblijfouder. U kunt uw kind aanmelden via de website van Lunchlokaal: www.lunchlokaal.nl. 
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Trakteren 
Trakteren is in alle groepen toegestaan. We vragen u om aan uw jarige zoon of dochter een kleine, 
liefst gezonde, traktatie mee te geven. Zelfgemaakte traktaties zijn weer toegestaan. 
 
Luizencontrole 
Op onze school worden alle kinderen in de eerste week na een vakantie gecontroleerd op hoofdluis. 
Dit wordt gedaan door vrijwillige ouders. Deze ouders hebben, na afspraak met de leerkracht, 
toegang tot de school, zodat deze zeer belangrijke controle plaats kan vinden. Alle ‘controle ouders 
hoofdluis’ melden zich voor het betreden van de school bij onze administratief medewerkers 
Maureen of Annelies en vervolgens bij de betreffende groepsleerkracht.  
 
Opening Bonbondoos  
Aanstaande maandag zullen we samen met alle kinderen de Bonbondoos feestelijk in gebruik gaan 
nemen. Helaas mogen we voor dit ludieke moment geen ouders uitnodigen. We zullen zeker zorgen 
voor een leuke reportage op onze website! 
 
Fietsenrekken 
De start van het nieuwe schooljaar vraagt dit jaar om wat extra aandacht. Door de verhuizing van 
locatie 821 naar 196 moeten we een aantal praktische zaken in de eerste schoolweken nog wat 
verder organiseren. Zo hebben we ‘voorlopig’ fietsenrekken geplaatst voor 350 fietsen. Het kan zijn 
dat deze aantallen bijstelling nodig hebben. We willen u vragen zoveel mogelijk lopend of op de fiets 
naar school te komen, zodat de verkeersdrukte rondom de school beperkt blijft. De politie zal met 
regelmaat toezien op een ordelijk verloop rondom de school. 
 
Tot slot 
We begrijpen heel goed dat de eerste schoolweek voor veel kinderen en hun ouders/ verzorgers best 
weer even spannend kan zijn. Samen met alle leerkrachten en medewerkers van onze school gaan 
we er alles aan doen om uw kind(eren) goed en veilig te ontvangen en vertrouwt te maken met de 
nieuwe omgeving. Het helpt als u daarin uw kind goed voorbereid op de eerste schooldag en thuis 
doorneemt wat de afspraken zijn op school.  
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en) van uw kind. Ook kunt u 
contact opnemen met ondergetekende.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het team van de cbs Johan Friso, 
 
José van Heusden 
jvanheusden@johanfriso.nl 
 
 
 
 
 


