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Nieuwsbrief  Nr. 27. 

Schooljaar 2019-2020 

 

Vrijdag 29.05.2020. 

 

Volledige opening van de scholen. 

 

Algemene regels uit het protocol volledig openen basisonderwijs. 

Vanaf maandag 8 juni gaan alle kinderen weer volledig naar school. Aan alle 

noodoplossingen en halve schoolweken komt daarmee een einde. We sluiten het 

schooljaar gelukkig af zoals we het begonnen. Toch is het niet helemaal zoals het 

was. Scholen gaan weer open binnen de regels van ‘het nieuwe normaal.’ De 

hoofdlijnen uit het ‘protocol volledig openen basisonderwijs’ luiden: 

 

 Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 

 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

 Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 

bewaard worden. 

 Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, 

tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

 Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 

 De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

 Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 

 Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

Nadere informatie over de algemene RIVM richtlijn vindt u onder deze link: 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

 

Specifieke hygiënemaatregelen uit net protocol voor basisscholen vindt u hier: 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen 

 

Aanwezigheid van kinderen in de school. 

Alle kinderen gaan volledig naar school. Tussen kinderen onderling hoeft geen 

1,5 meter afstand gehandhaafd te worden. Het is als vanzelfsprekend eigen 

schoolbeleid hoe invulling te gaan geven aan het lesaanbod. Scholen wordt 

dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals 

schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze 

activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. 
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bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in 

de openbare ruimte enz.  

Dat betekent dat we per activiteit bekijken hoe het is vormgegeven en aansluitend 

wordt contact gezocht met de GGD regio Utrecht voor advies. Vanuit de school is 

al enkele keren contact geweest met de helpdesk ‘team corona kinderopvang en 

scholen.’ Zij denken mee in specifieke situaties en adviseren ons over de 

bovenstaande activiteiten.  

 

Aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) in de school. 

Uitgangspunt is nog steeds dat ouders het plein en gebouw niet mogen betreden. 

Dit vooral om de mogelijke besmetting van onderwijspersoneel te voorkomen. 

Verdere regels: 

 Externe zorgverleners mogen de school weer betreden. 

 Stagiaires/studenten van verschillende opleidingen zijn welkom in de 

school. 

 Oudergesprekken vinden digitaal plaats of eventueel na schooltijd op het 

schoolplein of elders buiten. 

 

Verder blijven we de huidige RIVM-richtlijnen, het zgn. ‘wegstuurbeleid voor 

leerkrachten en leerlingen’ nauwgezet opvolgen. Dat betekent dat wanneer een 

leerling ziek wordt er direct contact wordt opgenomen met de ouders om het kind 

op te halen. Zie verder: https://lci.rivm.nl/leefregels 

 

Op school hanteren we de huidige looproutes binnen het gebouw. Deze zijn 

aangegeven met pijlen net als de 1,5 meter afstandsbordjes. Volgende week 

bespreken we de praktische uitvoering van het pauzebeleid. Mocht dat nog nadere 

informatie voor u opleveren dan hoort u dat van ons. 

Het totale protocol kunt u via de onderstaande link lezen: 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-

basisonderwijs.pdf 

Tot slot maken we nog geen gebruik van de sportaccommodaties.  Bewegen in de 

buitenlucht is het veiligst en kan prima in deze tijd van het jaar. 

 

Formatie en stamgroepverdeling. 

 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het samenstellen van de 

groepsverdeling voor het nieuwe jaar en de personele bezetting. We hebben dit in 

grote lijnen klaar en concentreren ons nu op de details. Daarnaast hebben we 

vanuit het bestuur nieuwe financiële kaders ontvangen waarbinnen we deze 

groepsindeling moeten realiseren. Dit alles levert een grote hoeveelheid 

gesprekken op zowel op school als ook op directieniveau. U kunt het vergelijken 

met een puzzel van 1000 stukjes. Misschien heeft er in deze crisis ook wel één 

gekocht. Het kost tijd en geduld maar uiteindelijk gaat het lukken. In het algemeen 

verwachten we dat we, komend schooljaar, met het overgrote deel van de 

leerkrachtenteam kunnen starten. Verder starten we ook nog steeds met hetzelfde 

https://lci.rivm.nl/leefregels
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aantal stamgroepen als dit jaar. Begin juni maken we het plaatje rond en stemmen 

we dat af met de MR. Twee weken voor de zomervakantie informeren we u over 

de definitieve stamgroepverdeling en geven u daar een toelichting bij. 

 

Belrondje. 

Deze week hebben we een belrondje gedaan als alle gezinnen van de Kring. We 

waren benieuwd hoe het nu gaat nu we u als ouders bijna niet meer spreken door 

de crisissituatie. Het belrondje heeft veel goede gesprekken en nuttige informatie 

opgeleverd. Fijn dat we weer even met u in contact waren.  

Jeugdfonds voor sport en cultuur. 

Soms komt het voor dat de financiële situatie het even niet toelaat om een kind 

naar een sportvereniging of een muziekschool te sturen. Het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur biedt de mogelijkheid voor financiële ondersteuning. Hieronder vindt u 

meer informatie.  

https://heuvelrugsportiefengezond.nl/jeugdfonds-sport-en-cultuur/ 

Bijbelverhalen in week 24 en week 25. 

Na de vakantie starten we met een serie verhalen uit het boek Ester. Mooie 

vertelverhalen met een diepe betekenis. Doel van die verhalen is dat we kinderen 

leren ontdekken dat ze altijd iets kunnen doen ook als ze een groot probleem niet 

kunnen oplossen. Het gaat om je betrokken voelen bij een ingewikkeld vraagstuk 

en er, binnen jouw mogelijkheden, ook invloed op kunnen uitoefenen. Hoe klein 

die persoonlijke invloed ook is. 

We vertellen: 

Ester 2: 19-24: Mordechai voorkomt een aanslag. 

Ester 3: De plannen van Haman. 

Ester 4: Ester, jij moet ons helpen. 

Ester 5: 1- 14: Ester gaat naar de koning. 

Ester 6: 1-14: Mordechai wordt geëerd. 

 

In de bovenbouw vertellen we ook nog het verhaal uit Ester 5: 9-14: Haman laat 

een paal neerzetten. 

 

Tot slot. 

 
 Vanuit de administratie blijkt dat er nog ouders zijn die de ouderbijdrage 

voor dit schooljaar niet hebben betaald. Wilt u hier nog even naar kijken? 

Met dank daarvoor! 

 Van maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni is het Pinkstervakantie. Alle kinderen 

zijn vrij. Op maandag 8 juni zwaaien de schooldeuren weer open en gaan 

alle kinderen weer gewoon naar school. 

https://heuvelrugsportiefengezond.nl/jeugdfonds-sport-en-cultuur/
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Schooltuinen. 

Op de Akkerweg en de Sparrenlaan hebben we een schooltuin. Een mooie plek 

voor onze kinderen om veel te leren over de natuur. In één van de zaaibakken op 

de Akkerweg is het eerste resultaat al goed te zien. Een woord van dank aan 

ouders die zich inzetten voor dit resultaat! Fijn dat u ons helpt. 

 

 

 

 


