
 

Datum: 5 februari 2021 
Onderwerp: opening maandag 8 februari  

 
 Het is fijn dat de scholen weer opengaan en 

we alle kinderen weer live zien.  
U heeft tijdens de sluiting van de scholen 

het thuisonderwijs van uw kind zo goed mogelijk begeleid. Onze complimenten 
daarvoor!  

 
Middels deze brief informeren wij u over hoe wij het fysieke onderwijs vanaf 

maandag 8 februari a.s. inrichten. We hebben onderstaande maatregelen 
afgestemd met de personeelsgeleding van de MR. 

 
• Kleuters worden door 1 ouder afgezet buiten de kleuterpoort. Ouders 

mogen niet op het schoolplein komen. 
• Ouders groep 1 t/m 6 gaan op de aangegeven markeerplek staan. 
• Kinderen worden door 1 ouder afgezet. 
• Ouders gaan zo snel mogelijk na het afzetten van hun kind(eren) naar 

huis. 
• We verwachten dat de kinderen van 7/8 zelf naar school toe komen. 
• Kinderen uit groep 3, 4 en 6 komen zelf de school binnen via de hoofd 

ingang Berkenhof (Kevelaar). 
• Kinderen van groep 5,7 en 8 gaan via de ingang van JoKi-C naar binnen. 
• Het is een dringend advies voor groep 7/8 en een advies voor groep 5/6,  

dat u als ouder uw kind(eren) een mondkapje meegeeft dat ze opdoen als 

ze zich verplaatsen door de gangen. In de klas kan het mondkapje af.  
• De noodopvang TSO is nog niet helemaal rond, omdat de medewerkers 

van SKO er nog niet aan uit zijn of ze deze op een veilige en verantwoorde 
manier kunnen bieden. Mocht het doorgaan, vragen wij u met klem om 

alleen gebruik te maken van de TSO, als u echt niets geregeld krijgt. Dit 
om de opvang zo gering mogelijk te houden. U hoort nog of de TSO wordt 

opgestart. Deze opvang is niet kosteloos. De directie beoordeelt de 
noodopvang voor de TSO. 

• De kinderen van groep 7 en 8 gaan om 12.10u naar huis via de JoKi-C 
uitgang. Op woensdag gaan zij om 12.25u naar huis. Op andere dagen is 
dat 15.35u. Zo spreiden we het vertrek. 

• De kinderen van 3,4,5 en 6 gaan om de gebruikelijke tijden naar huis. 
• Groep 3/4 gaat naar huis via de hoofdingang. 
• Groep 5/6 gaat naar huis via Joki-C. 
• Ouders mogen weer wachten op de daarvoor gemarkeerde plek. 
• Kinderen gaan meteen naar huis. 

 

Veel regelgeving op dit moment, maar is nodig zodat we op een veilige manier 
het onderwijs voor uw kind(eren) kunnen uitvoeren.  

  
Namens het team van de Berkenhof, 

Nelly van Ginneken 
 


