
         IJmuiden, 14 augustus 2020 

 

Betreft: start nieuwe schooljaar 2020-2021  

 

Beste ouders/verzorgers, 

Aanstaande maandag, 17 augustus, starten de basisscholen weer na een paar weken zomervakantie. 

We zien er naar uit om vanaf aanstaande maandag de groepen weer in hun geheel te mogen 

ontvangen op school. We hopen dat u en uw kinderen, uw vrienden en familie in goede gezondheid 

de vakantie zijn doorgekomen.  

In de zomerperiode zijn er een aantal kleine aanpassingen gekomen met betrekking tot de 

coronamaatregelen op de scholen. Veel eerder gemaakte afspraken zullen gelijk blijven. De 

aanpassingen kunt u hieronder vinden evenals de herhaling van de eerdere afspraken. 

Vanuit het kabinetsbesluit zijn de volgenderegels nog steeds van toepassing: 

 

 

 

 

 

 

Verder willen wij in het bijzonder uw aandacht vragen wanneer u de afgelopen 14 dagen bent 

teruggekeerd vanuit een risicogebied. 

Alle op de kaart aangegeven landen of regio’s 

met een oranje of rode kleur worden door de 

Nederlandse overheid aangemerkt als 

risicogebied.  

Wanneer u hier recent bent geweest willen wij 

u vragen contact op te nemen met school 

zodat wij een risico-inschatting kunnen maken. 

Dit kan betekenen dat wij in het uiterste geval 

uw kind tot 14 dagen na het terugreizen niet op 

school kunnen toelaten vanwege de 

quarantaineperiode die dan geldt. 

 

In de navolgende pagina’s geven wij toelichting op de regels zoals we deze vanaf maandag 17 

augustus vorm zullen geven. 

Wij hopen u met deze brief volledig te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 

ons bereiken op onderstaande mailadressen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Manja Dobbe   directie.origon@atlantbo.nl   

Mischa Roberts   locatieleider.origon@atlantbo.nl 

 

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school (ook kinderen uit risicogroepen worden op school 

verwacht) 

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

3. Tussen personeel en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard. 

4. Tussen personeel onderling moet wél 1,5 meter afstand worden bewaard, tenzij nabij contact voor 

de werkzaamheden noodzakelijk is. 

5. Ouders komen niet in de school en op het schoolplein 

6. De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen. 

7. Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. 



Schooltijden 

De schooltijden zijn enigszins gewijzigd in het nieuwe jaar: 

 

Maandag  8.30 uur – 14.40 uur 

Dinsdag  8.30 uur – 14.40 uur 

Woensdag  8.30 uur – 12.00 uur 

Donderdag  8.30 uur – 14.40 uur  

Vrijdag   8.30 uur – 14.40 uur  

 

De school is dagelijks vanaf 8.15 uur geopend zodat het beter mogelijk is om de leerlingen gespreid te 

brengen op school. 

 

Brengen groep 1-2 

Ouders mogen ’s morgens niet op het schoolplein of in de school komen.   

De leerkrachten van groep 1/2 zullen vanaf 8.15 uur op het plein staan om de kinderen te ontvangen. 

Zij staan op dezelfde herkenbare plaats als afgelopen voorjaar.  

Kinderen van groep 1-2 kunnen naar de leerkracht toelopen die op het plein op hen wacht. De 

leerkracht neemt de groep als geheel mee naar binnen via de kleuteringang. 

Wij willen alle ouders vragen bij het hek afscheid te nemen. Buiten het hek is bij onze school genoeg 

ruimte om voldoende afstand te houden van elkaar. Ook willen wij u vragen zo snel mogelijk weer 

richting huis of werk te vertrekken om goed ruimte voor anderen te laten. 

 

Halen groep 1-2 

De leerkrachten van groep 1-2 nemen de groepen in hun geheel weer mee naar buiten via de 

peuteringang. De leerkrachten gaan op de centrale plaats staan (zie plattegrond) met hun groep. De 

ouders kunnen op het plein op hun kind wachten (net zoals het voor de vakantie was). Wanneer de 

leerkracht de ouder van het kind ziet zal deze het kind laten gaan naar de ouder. Het is wellicht handig 

om met uw kind af te spreken op welke vaste plek u op het plein staat zodat u goed zichtbaar bent 

voor uw kind. We willen u vragen de ruimte rondom de twee toegangspoorten zoveel mogelijk vrij te 

laten en ook goed afstand te bewaren tot de andere ouders. 

Het ophalen van groep 1-2 is de enige afwijking van de standaardregel (geen ouders in school en op 

het plein) die wij hebben besloten toe te passen vanwege de beperkte mogelijkheden om afstand te 

houden voor de ouders bij het ophalen rond het schoolhek. 

 

 

 
 

 

Verzamelpunt 

groep 1-2A 

Afzet- en 

ophaalpunt 

voor ouders 

 

Verzamelpunt 

groep 1-2B 

Zone bij 

toegangshek 

vrijhouden 



Brengen en halen groep 3 

De leerkracht van groep 3 zal de kinderen uit dit leerjaar op maandag 17 augustus op het plein 

opwachten en de groep als geheel mee naar binnen nemen. Vanaf dinsdag mogen de kinderen van 

groep 3 zelfstandig naar binnen gaan. De leerkracht wacht op de kinderen in de hal en wanneer de 

klas compleet is gaan zij met de gehele groep tegelijk naar boven. 

De ouders van groep 3 mogen evenals de ouders van groep 1-2 hun kinderen op het schoolplein 

opwachten om 14.40 uur. Tot de herfstvakantie zullen wij dit zo doen, daarna verwachten wij dat de 

kinderen voldoende gewend zijn aan groep 3 om zelfstandig de school in en uit te gaan en hun ouders 

bij het hek op te zoeken. 

 

Brengen en halen groep 4 t/m 8 

De kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan zelfstandig de school in en uit. 

Wij willen u vragen om uw kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan óf door één 

ouder te laten brengen of halen. De kinderen komen bij voorkeur lopend of op de fiets naar school.  

Wellicht ten overvloede, maar ouders kunnen op dit moment niet in het schoolgebouw of op het 

schoolplein komen. De schooldeuren zijn vanaf 8.15 uur open voor de kinderen. 

 

Oudercommunicatie en alleen op afspraak ouders in school 

Ouders mogen ook in de komende periode niet zomaar in school of op het schoolplein komen. Omdat 

u als ouder nu de school niet inkomt en de kans ook geringer is dat u de leerkracht op het plein kunt 

spreken is het lastiger om contact te houden met elkaar. Contacten met ouders zullen veelal via de e-

mail, videobellen of telefonisch verlopen. Wij zullen u spoedig voorzien van de contactgegevens van 

de leerkrachten en ook via de app kunt u de leerkracht bereiken.  

Alleen op uitdrukkelijke afspraak mogen ouders het schoolgebouw in komen voor een gesprek met de 

leerkracht. In voorkomende gevallen zullen wij u bij het betreden van de school een aantal vragen 

stellen: 

 
Wij zullen u nog nader informeren over de manier waarop wij de startgesprekken en informatieavonden 

gaan organiseren. 

 

Gezondheid 

Uw kind zal niet op school mogen komen bij de volgende klachten: 

• Hoesten 

• Neusverkouden 

• Koorts of verhoging; hoger dan 38 graden 

• Tijdelijk minder ruiken en proeven 

• Benauwdheid  

Wanneer u uw kind telefonisch afmeldt op school willen wij u vragen te vermelden wat de klachten zijn 

zodat wij een risico-inschatting kunnen maken. U kunt dit ook via het ziekmelden via de app als 

opmerking noteren. 



Wanneer één van de bovengenoemde klachten ontstaat wanneer uw kind op school is, zullen wij u 

vragen uw kind te komen ophalen. Afhankelijk van de klachten zullen wellicht ook de eventuele broers 

en zussen opgehaald moeten worden. 

Wanneer uw kind zelf in een risicogroep valt of één van de directe gezinsleden kunt u contact met de 

schoolleiding opnemen. Echter worden volgens de huidige richtlijnen alle kinderen terug op school 

verwacht.  

Voor leerkrachten wordt dezelfde drempel gehanteerd voor alle bovengenoemde zaken. Wij doen 

uiteraard onze uiterste best, maar u zult begrijpen dat onze bezetting hierdoor zeer kwetsbaar is. 

Leerlingen uit de kleutergroepen vormen een uitzondering op het thuisblijven met een 

neusverkoudheid. Vanaf groep 3 is dit wel een reden om uw kind thuis te houden. 

Kinderen met neusverkoudheidsverschijnselen door bijvoorbeeld een (hooikoorts)allergie, kunnen wel 

(weer) naar school wanneer een huisarts dit heeft vastgesteld. 

 

Afstand houden 

Vanwege de veiligheidsregels die zijn uitgevaardigd door de overheid zullen alle volwassenen onderling 

anderhalve meter afstand houden. De leerkrachten zullen dit met de kinderen zoveel als mogelijk 

hanteren; de kinderen hoeven onderling geen afstand te houden.  

 

Hygiëne 

Wij willen u vragen om uw kinderen goed de handen te laten wassen met water en zeep gedurende 

minstens 20 seconden alvorens ze naar school te laten gaan. Wanneer de kinderen op school komen 

kunnen zij de handen extra schoonmaken met desinfecterende handgel bij de ingang. 

Op advies van het protocol van de overheid ligt de focus op het handen wassen in de klas rondom 

eet- en drinkmomenten, na het buiten spelen en na een toiletbezoek. Dit blijkt het meest effectief. Alle 

leerkrachten zullen met de groep een eigen hygiëneroutine opbouwen rondom handen wassen, het 

schoonmaken van gebruikte materialen en de tafeltjes en voortdurende aandacht en voorlichting 

blijven geven over de hygiënemaatregelen. Tevens wordt er veelvuldig geventileerd door ramen en 

deuren open te houden. 

In iedere klas zijn in voldoende mate handzeep, papieren handdoekjes en schoonmaakmiddelen 

aanwezig. Wanneer uw kind thuis komt willen wij u vragen weer opnieuw de handen te laten wassen. 

Wanneer uw kind een broekplasongelukje heeft zullen wij u vragen uw kind op te komen halen. 

Vanwege de veiligheid van onze leerkrachten zullen zij uw kind niet kunnen helpen met verschonen. 

 

Voeding 

Omdat de kinderen de hele dag naar school zullen gaan zijn er natuurlijk ook eet- en drinkmomenten. 

U kunt uw kind weer fruit of groente meegeven met een eigen drinkflesje (water) voor de kleine pauze 

en een gezonde lunch voor tussen de middag. 

Wanneer een kind jarig is, is het niet mogelijk vanuit hygiëne-oogpunt om niet-voorverpakte traktaties 

uit te delen. Uw kind kan uiteraard de verjaardag in de eigen groep vieren met een feestje en indien 

gewenst een voorverpakte traktatie meegeven. U kunt hierbij ook denken aan een gummetje, potlood 

of notitieblokje. 

 

Bewegingsonderwijs en buiten spelen 

De gymlessen mogen weer in de sporthal of speelzaal plaatsvinden vanaf de start van dit schooljaar. 

Juf Marloes zal afwisselend buiten- en binnenlocaties gebruiken afhankelijk van de inhoud van de 

lessen. Denkt u er dus aan om de gymkleding en gymschoenen weer mee naar school te gaan geven 

op de gymdagen (dinsdag en donderdag). 

Bij de beweegmomenten op het plein buiten hoeven de groepen kinderen niet langer uit elkaar 

gehouden te worden.  

 

Thuiswerk  

Omdat alle kinderen weer de gehele dag op school zijn voorzien wij niet meer in thuisonderwijs op 

afstand. De vorig jaar opgezette Google Classroom zullen wij in stand houden en ook voor bijvoorbeeld 

huiswerk blijven gebruiken. Het kan zijn dat wanneer leerkrachten met klachten niet op school mogen 

werken we op bepaalde momenten terug zullen vallen op dit systeem. Wij zullen u hierover dan 

informeren. 

 


