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Bubbels 

De overheid adviseert waar mogelijk in zogeheten cohorten les te 
geven. Dan zouden leerlingen in de middenbouw in groepjes van vijf de hele dag 

minimaal anderhalve meter afstand moeten houden van de andere groepjes, in 

groep 7 en 8 zelfs per tweetal. Dat is niet haalbaar. Dat past niet in de lokalen en 

is sowieso ontzettend lastig vol te houden. Daarom kiezen we voor "bubbels", 
waarin de hele groep gekoppeld is aan één of meer volwassenen (leerkracht(en), 

onderwijsassist(en) of andere ambulante personen. Deze bubbels komen niet 

(langdurig) in contact met de andere bubbels in de school, uitgezonderd het buiten 
spelen in groep 1/2. Dit heeft consequenties voor het buitenspelen vanaf groep 3 

(alleen met je eigen groep, met je eigen leerkracht of andere volwassene in de 

bubbel), het naar binnen en buiten gaan van de school (beschrijf ik hierna) en de 
bewegingsvrijheid in het gebouw (waar mogelijk zoveel mogelijk in je lokaal, op 

je eigen plek; u zult het verschil in uitvoering tussen groep 1 en groep 8 snappen). 

  

Omdat juf Mariëlle in  meerdere groepen werkt en haar privésituatie ook vraagt 
om extra voorzichtigheid, hebben we besloten dat zij voorlopig en vanaf nu alleen 

nog op woensdag groep 6a les geeft. Dit gaat via lesgeven op afstand, hierover 

hieronder meer. De ouders van de andere groepen informeer ik later apart over 
vervanging. 

 

Ook over de verdiepingsgroepen en andere extra ondersteuning buiten de klas zijn 
afspraken gemaakt. Het meeste gaat door, maar wat anders georganiseerd.  

 

 

Naar school en van school 
Zoals in de uitgangspunten staat genoemd, vragen we ouders rond de school en 

zeker op het schoolplein een mondkapje te dragen. Het onderbouwplein is op 

dezelfde manier beschikbaar voor de ouders van groep 1- of 2-leerlingen, dus let 
iedereen erop dat er onderling anderhalve meter wordt gehouden. Het grote plein 

is alleen voor ouders van de kinderopvang en leerlingen uit groep 3 of 4 

beschikbaar. Gebruik hierbij eenrichtingsverkeer met de klok mee om het 

fietsenhok en sta niet stil rond het grote entreehek.   
 

We leren kinderen om afstand van elkaar te houden bij het naar binnen gaan, 

wanneer je niet in dezelfde groep zit. Groep 7 en 8-leerlingen worden vanwege de 
grotere kans op besmetting apart genoemd. We hebben besloten hen meer ruimte 

te geven om naar school te komen en van school te gaan. Dat doen we door de 

schooltijden van deze groepen aan te passen naar 8.45 tot 14.45 uur, op woensdag 
tot 12.30 uur (dit stond in een eerdere versie van deze brief verkeerd als 12.45 

uur). Waar mogelijk komen deze leerlingen alleen naar school en komen zij pas 

vlak voor schooltijd binnen.   

 
 

Mondkapjes 

Volwassenen dragen binnen de school mondkapjes, behalve wanneer zij zich niet 
verplaatsen. Uitzondering hierop zijn de onderbouwleerkrachten, wanneer deze 

even naar de gang of leerlingentoilet moeten.   



 

We nemen het advies van de overheid over om groep 7- en 8-leerlingen ook buiten 
de groep een mondkapje te laten dragen. We leren hen over verantwoord gebruik, 

de eerste twee weken kunnen zij, wanneer het niet thuis geregeld is, een 

mondkapje bij de voordeur pakken.   
 

 

Externen in de school  

Wanneer niet nodig, laten we externen niet toe. Zo wel, is er toestemming nodig 
en gaat dit onder voorwaarden. Ook ouders komen pas na toestemming de school 

binnen.  

 
We hebben ervoor gekozen om een les van een potentiële zij-instromer in groep 6 

vooralsnog door te laten gaan. De voorwaarde, naast de standaard 

hygiëneafspraken, is dat de student en observant beiden een actuele, negatieve 
testuitslag overleggen.   

 

 

Les op afstand en inval  
Soms ontkomen we er niet aan terug te grijpen op les op afstand. Dat zou kunnen 

gebeuren bij aankomende quarantainesituaties of als er anders geen leerkracht 

beschikbaar is. Hierboven schreef ik al dat de leerlingen van groep 6a op woensdag 
thuis blijven en daar thuisonderwijs van juf Mariëlle zullen krijgen. Dit gaan we 

ook doen in groep 7a: door de ziekte en afwezigheid van Juf Jolande en alle 

invallersproblematiek van dien, waardoor het niet lukt om iemand voor drie dagen 
voor de groep te zetten, hebben we besloten dat het voor de groep beter is op 

maandag en dinsdag op school een vaste invaller te hebben, op woensdag les op 

afstand krijgen van meester Dik en op donderdag en vrijdag in de klas met meester 

Steef leskrijgen. Anders ga je werken met extra, losse invallers, dat is (ook) niet 
ideaal.  

 

Vanaf maandag staat juf Tessa Kröger voor groep 7. Zij is een vaste invaller binnen 
de stichting, waar nodig kan ik haar tot aan de meivakantie inzetten. 

 

Wanneer een kind les op afstand krijgt, zal dat er normaal gesproken wat anders 

uit gaan zien, dan we gewend zijn. Er is dan -afhankelijk van het aantal andere 
groepen die thuis werken- veel meer mogelijkheid voor digitale instructie en live-

ondersteuning.  

 
Met de MR hebben we de afgelopen periode geëvalueerd, dat doen we ook nog in 

het team. Daarvan kunnen we weer leren, voor wanneer we (onverhoopt) weer 

les op afstand kunnen geven. Bij de evaluaties namen en nemen we input vanuit 
de MR en afzonderlijke ouders mee. Daar hoorden soms kritische geluiden bij, 

maar het is ook fijn te lezen dat er veel waardering is!  

 

 
Hygiëne en ventilatie   

We hanteren dezelfde hygiënemaatregelen als eerder dit schooljaar. Dus: veel 

handen wassen en schoonmaken. Ook blijft ventilatie heel belangrijk. We hebben, 
behalve in het noodgebouw, in alle lokalen een goed luchtsysteem, maar zetten 

ook de ramen open. Dat doen we in ieder geval voor- en na schooltijd en in pauzes, 

maar zorg er ook voor dat uw kind(eren) zo nodig warm gekleed zijn.   



Mocht het in de komende koude dagen nodig zijn voor groep 5a andere keuzes te 

maken, als het te koud zou worden, zullen we dat doen.   
 

 

Chromebooks 
Er zijn heel veel chromebooks uitgeleend. Wanneer ouders van de groepen 6a en 

7a het nodig vinden, mogen deze vooralsnog thuis worden gehouden. De andere 

devices kunnen maandag tussen 9.00 en 13.30 uur en dinsdag tussen 7.30 en 

13.30 uur naar school worden gebracht. Als deze momenten echt niet lukken, 
stuurt u mij een bericht en overleggen we wanneer het wel kan.  

 

Ik zal de chromebooks aannemen, u kunt zich voor het raam van mijn kamer 
melden. Let op: geef ze niet aan uw kind mee.  

 

Christiaan de Jong 


