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Belangrijke data 
- Ma 11 mei: herstart de Kaap 
- Do 21-Vr 22 mei: Hemelvaart; 

alle leerlingen hele dag vrij 
- Ma 25 mei: Suikerfeest; alle 

leerlingen hele dag vrij  
- Ma 1 juni: Tweede Pinksterdag; 

alle leerlingen hele dag vrij 
 

Herstart de Kaap 
We mogen met de nodige aanpassingen het 
onderwijs weer opstarten op de Kaap. Dat 
gaan we op de volgende wijze doen: 
 
*Met ingang van maandag 11 mei a.s. gaan 
we op de Kaap in shifts van halve dagen 
werken met halve groepen. Netto lestijd 
wordt dan 2,5 uur per kind per dag. De 
kinderen krijgen in de tijd op school vooral 
instructie in de basisvakken. Verwerking zal 
aansluitend thuis moeten gebeuren. Tijdens 
de shifts is er voor de leerlingen geen pauze. 
 
*De shifts van halve groepen zijn 
samengesteld op basis van pedagogische en 
didactische overwegingen. Kinderen uit 1 
gezin zijn om logistieke redenen in dezelfde 
shift geplaatst. 
 
*via de leerkracht van uw kind bent u  
geïnformeerd of uw kind(eren) in de 
ochtend- of middagshift is/zijn ingedeeld. 
 
 
 
 

 
 
 
 
*In de groepen 1/2a-3-5 en 7 start de 
ochtendshift om 8.30u en duurt tot 11u. De 
middagshift voor deze groepen start om 
11.45u en duurt tot 14.15u. De groepen 
1/2a en 5 gebruiken bij binnenkomst en 
vertrek de voordeur, de groepen 3 en 7 
gebruiken bij binnenkomst en vertrek de 
nooduitgang. 
 
*In de groepen 1/2b-4-6 en 8 start de 
ochtendshift om 8.45u en duurt tot 11.15u. 
De middagshift voor deze groepen start om 
12u en duurt tot 14.30u. De groepen 1/2b 
en 6 gebruiken bij binnenkomst en vertrek 
de voordeur. De groepen 4 en 8 gebruiken 
bij binnenkomst en vertrek de nooduitgang. 
 
*Ouders blijven buiten het gebouw, ook bij 
het brengen en halen van hun kind. 
Afspraken met ouders worden telefonisch 
of digitaal afgewikkeld. 
 
*Toezicht bij binnenkomst en vertrek van de 
groepen bij de 2 buitendeuren zal gebeuren 
door leden van het personeel volgens een 
rooster. Zij zien er ook op toe dat 
wachtende ouders buiten voldoende 
afstand tot elkaar en tot de kinderen in acht 
nemen.  
 
*5 minuten voor aanvang van de shifts gaan 
de buitendeuren open, dus dat is om 8.25u, 
om 8.40u, om 11.40u en om 11.55u. 
Kinderen kunnen dan 1 voor 1 naar binnen 
toe. Zorgt u er a.u.b. voor dat uw kind niet 
te vroeg komt, zodat er buiten onnodige 
opstoppingen kunnen ontstaan, maar ook 
zeker niet te laat komt voor zijn/haar shift. 
Zorg er ook voor dat uw kind dan bij de 
juiste ingang klaarstaat (zie boven). 
 
*Kinderen die te laat zijn voor de start van 
hun shift en hun ouder(s) worden door de 
directie hierop aangesproken. Bij herhaling 
wordt hen de toegang tot de shift van die 
dag ontzegd en kunnen ze het een dag later 
op de juiste tijd opnieuw proberen.  
 
 
 



 
 
 
 
*Bij het klaslokaal worden de kinderen 
opgewacht door de leerkracht. Deze ziet 
erop toe dat jassen/tassen zoveel mogelijk 
worden verzameld in het klaslokaal, dit om 
opstoppingen op de gang te voorkomen. Bij 
binnenkomst van het lokaal desinfecteren 
de kinderen hun handen met gel. Dit 
gebeurt ook na toiletbezoek. 
 
*In de tijd tussen de ochtendshift en de 
middagshift (45 min) hebben de 
leerkrachten hun reguliere pauze. De 
pauzes tussen de shifts worden ook benut 
voor extra hygiënemaatregelen in de 
lokalen en toiletruimtes. 
 
*de eerder geplande studiedag op dinsdag 
12 mei a.s. vervalt op deze datum. 12 mei 
zal dus een gewone lesdag zijn voor onze 
leerlingen. 
 
*we vertrouwen erop dat u als ouders in het 
belang van de gezondheid van de kinderen 
en het personeel de hiervoor genoemde 
afspraken zult respecteren en meewerkt 
aan het naleven ervan. De verwachting is 
dat het werken in shifts maximaal 3 weken 
gaat duren en dat we na 1 juni weer met 
volledige groepen kunnen gaan draaien.  

Noodopvang 
Voor kinderen van werkende ouders in 
de cruciale beroepen blijft er de 
komende weken noodopvang mogelijk op 
de dagen dat hun ouders moeten 
werken. Ouders moeten hun kind 
daarvoor aanmelden bij de coördinator 
noodopvang. Deze kinderen volgen dan 
op school in hun eigen groep zowel de 
ochtend- als de middagshift en pauzeren 
tussentijds op school onder toezicht van 
het personeel. Na schooltijd worden deze 
kinderen opgevangen door de BSO van 
Partou. 
 

Geen inloopochtend  
Vrijdag 15 mei a.s. is er geen 
inloopochtend voor nieuwe ouders en 
kinderen i.v.m. de Coronamaatregelen. 
 

 
 
 

 
Oudertevredenheidspeiling 
Voordat de scholen sloten hebben we 
alle gezinnen een schriftelijk verzoek 
gedaan om mee te doen met een online 
oudertevredenheidspeiling. Of het te 
maken had met de sluiting van de school 
kort daarna weten we uiteraard niet, 
maar na de deelnameperiode had maar 
4% van de ouders meegedaan. Dat is 
voor ons te weinig om iets mee te 
kunnen. We zullen deze peiling nu in het 
najaar nogmaals uitzetten in de hoop dat 
dan wel voldoende ouders het korte 
vragenlijstje in kunnen vullen. 
 

Volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 
vrijdag 15 mei a.s. 
 
 Fijn weekend! 
 Team de Kaap 
  
 

 
    


