
  

Farèlnieuws 11 05/02/2021  

 
Bijzondere tijden deel 19 

 
Ik weet niet of u van puzzelen houdt, maar wij zijn voorlopig uitgepuzzeld! Hele en 
halve klassen, aangepaste pauzetijden, met je groep apart naar binnen… en ga zo 
maar door. Nu de laatste stukjes gelegd zijn, kunnen we u informeren over hoe wij 
het onderwijs tot in ieder geval de eerste week na de voorjaarsvakantie vorm gaan 
geven. En het moet gezegd worden: ook dit keer heeft het team zich van haar 
allerbeste kant laten zien. We hebben er enorm veel zin in, maar tegelijkertijd maken 
we ons ook zorgen. Moeten er misschien hele groepen in quarantaine?  
Ook willen wij onze waardering uitspreken over hoe u de afgelopen periode uw 
kind(eren) heeft begeleid. Lesgeven en daarnaast ook de focus op het werk en/of 
gezin. Ga er maar aan staan. Petje af! 
 

Hoe ziet het lestijdenrooster eruit?  
 
Het continurooster zal weer tijdelijk ingevoerd gaan worden om het aantal 
‘verkeersmomenten’ te beperken. Omdat de groepen zoveel mogelijk afstand van elkaar 
moeten houden, hebben we gekozen voor verschillende begin- en eindtijden. We vragen aan 

u en de kinderen om op tijd te komen. Niet te vroeg en niet te laat      .  

 

• Groep 1: start om 08.30 uur en komt via het kleuterplein binnen. De leerkracht staat 
de kinderen op te wachten. 

• Groep 2: start om 08.35 uur en komt ook via het kleuterplein binnen. De leerkracht 
staat de kinderen op te wachten. 

• Groep 3: start om 08.30 uur en verzamelt op het grote plein bij de leerkracht. 

• Groep 4: start om 08.35 uur en verzamelt ook op het grote plein bij de leerkracht. 

• Groep 5: start om 08.30 uur en verzamelt op het voorplein bij de leerkracht. 

• Groep 6: start om 08.35 uur en verzamelt ook op het voorplein bij de leerkracht. 

• Groep 7: start om 08.30 uur en verzamelt voor de school (dichtbij snackbar de 
vuurbaak) bij de leerkracht.  

• Groep 8: start om 08.35 uur en gaat direct via de ingang aan de linkerkant van de 
school naar binnen. 

 
De groepen gaan gespreid naar buiten. De oneven groepen (1, 3, 5 en 7) gaan om 14.30 
uur naar huis en woensdag om 12.00 uur. De even groepen (2, 4, 6 en 8) gaan om 14.35 
uur naar huis en woensdag om 12.05 uur.  

 
Groep 7 en 8 

 
Eerder heeft u een brief gekregen van de directeur bestuurder van Prohles. Daarin heeft u 
kunnen lezen dat groep 1 t/m 6 weer volledig naar school gaan. In groep 7 en 8 zullen we 
voorlopig met halve groepen gaan werken. Wij respecteren dit besluit. De ouders van deze 
leerlingen zijn door de leerkrachten geïnformeerd wanneer de kinderen op school werken en 
wanneer thuis. We begrijpen dat het voor de kinderen lastig is, zeker na een periode van 
thuiswerken, om niet al hun klasgenootjes op school te ontmoeten. We kijken uit naar het 
moment wanneer we ook deze fase achter ons kunnen laten.  

 



Wat is er verder besloten? 

 

• We hanteren verschillende ‘pauzetijden’ en ‘pauzeplekken’, zodat alle groepen zoveel 
mogelijk apart van elkaar kunnen spelen. 

• Tijdens middagpauzes spelen de kinderen buiten met hun eigen groep onder toezicht 

van medewerkers van KOK kinderopvang en ouders. We hanteren het vier      beleid.  

• Er is géén opvang voor leerlingen uit groep 7 en 8 mogelijk. Ook wanneer u een 
vitaal beroep heeft.  

• We blijven de hygiëne in de school goed in de gaten houden.  

• We ventileren de lokalen zo optimaal mogelijk. 

• Leerkrachten en leerlingen bepalen zelf of ze een mondkapje/faceshield dragen.  

• In verschillende groepen zullen er mensen zijn die ondersteuning bieden tijdens 
lestijd. De ondersteuner is gekoppeld aan een groep en zal niet worden ingezet bij 
andere groepen.  

• Wanneer het weer mee zit gaat de gym door! Er mag namelijk alleen maar buiten 
worden gegymd. Aanstaande dinsdag wordt er i.v.m. de sneeuw géén gym gegeven. 

• Opvang na 14.30 uur of woensdag na 12.00 uur is alleen mogelijk wanneer u een 
werkgeversverklaring kunt overleggen of wanneer u gebruik maakt van de 
noodopvang van de BSO. Er is tot 15.30 uur opvang. Woensdag is er opvang tot 
12.30 uur en alléén voor kinderen uit groep 5 t/m 8.  

• De geplande studiedag van 4 maart gaat niet door. We vinden het belangrijker dat de 
kinderen weer in de klas zitten.  

 

Wel of niet naar school met een snottebel? 
 
Wanneer uw kind verkouden is of een snottebel heeft, willen wij u vragen uw kind thuis te 
houden. U meldt uw kind dan ziek door te bellen naar de school. We kunnen u dit niet 
verplichten, maar we hopen dat u het zekere voor het onzekere neemt. U begrijpt dat we 
koste wat kost willen voorkomen dat de hele klas in quarantaine moet. U toch ook? Wanneer 
er naast een verkoudheid ook sprake is van koorts, mag uw kind zeker niet naar school 
komen. We rekenen op uw medewerking rondom dit lastige thema.  
 

Quarantaine 

 
Door al deze afspraken hopen we natuurlijk dat een quarantaine voor een hele groep ons 
bespaard mag blijven. Mocht dit toch het geval zijn, dan betekent dat deze groep vanaf de 
tweede dag quarantaine thuisonderwijs krijgt. Er is géén opvang mogelijk. Als uw kind op de 
vijfde dag negatief getest is, mag hij/zij weer naar school. De keuze om uw kind te laten 
testen is altijd aan u. Wanneer uw kind niet getest wordt, zal de quarantaineperiode verlengd 
worden met 5 dagen. Tijdens deze verlenging zal er (beperkt) thuisonderwijs worden 
gegeven. 
 

Tot slot 
 
Er valt veel te zeggen over alle maatregelen. We doen ons uiterste best om de kinderen 
weer zo ‘normaal’ mogelijk terug te laten keren naar school. Misschien komen ze op de slee 
naar school? Wie zal het zeggen? 
 
Groeten,  
 
Hergo en Christiaan  


