
 
 

Tiel, 20 mei 2020 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals u gisteravond tijdens de persconferentie van premier Rutte heeft gehoord, is het de bedoeling dat 
de scholen vanaf maandag 8 juni volledig open gaan. Dus dat de leerlingen voor 100% naar school gaan 
met inachtneming van de RIVM voorschriften. Dat houdt in dat al onze leerlingen en al onze groepen 
vanaf maandag 8 juni volledig naar school gaan.  
 
Blijkt uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs dat het niet 
verantwoord is, dan verandert de situatie. We blijven daarom de ontwikkelingen ook nauwgezet volgen 
en ontstaan er wijzigingen dan hoort u dit van ons. 
 
In bovenstaande heeft u kunnen lezen dat op maandag 8 juni als onze groepen naar school toegaan. Dus 
ook groep 4-6 zal vanaf dat moment naar school komen en les krijgen van hun eigen leerkracht. Dit zal wel 
onder striktere voorwaarde zijn, dan voor de andere groepen i.v.m. het feit dat juf Rozemarijn tot een 
risicogroep behoort. Na overleg met de specialisten is het voor juf Rozemarijn verantwoord om vanaf 8 
juni met de leerlingen aan de slag te gaan, mits de 1,5 meter in acht wordt genomen. Verder dient ze 
contact met volwassen strikt te vermijden.  
 
Dit besluit is aan de ene kant heel fijn, want je ziet je totale groep en je kunt weer als groep met elkaar 
aan de slag. Aan de andere kant blijft het ook nog steeds spannend want, het gaat ook om de veiligheid in 
en om de school.  
 
Om die reden blijven de richtlijnen voor al onze OPO-R scholen van kracht en dienen we ons hier allemaal 
aan te houden. De opgestelde richtlijnen voor de heropening van 11 mei worden nu kritisch bekeken in 
het licht van de nieuwe ontwikkelingen. Daar waar nodig worden deze aangepast.  
 
In ieder geval blijft de afspraak van het frequent handenwassen, ouder(s)/ verzorger(s) niet in de school 
en op het schoolplein van kracht. Ook blijven de leerlingen via de aangewezen ingangen binnenkomen. 
Hieronder vindt u de indeling nog terug: 

- De leerlingen van groep 8, 4-6, de appel- en de perengroep maken gebruik van het hek bij de 
hoofdingang. 
De leerlingen van groep 7 en groep 3-5 maken gebruik van het hek aan de zijkant van het 
schoolplein. 

- Alle groepen maken gebruik van de buitendeur van hun lokaal, zodat we geen grote aantallen 
tegelijk bij elkaar hebben die door maar 1 deur naar binnen komen. Dit is echter niet mogelijk 
voor groep 8 en groep 4-6. Zij maken gebruik van de hoofdingang. 

 
De eventuele andere aanpassingen van de richtlijnen vanuit OPO-R worden begin volgende week 
besproken met het team en de MR. Daarna worden deze met u gedeeld. Dus verdere details over de start 
op maandag 8 juni ontvangt u volgende week van ons. 
 
Tot aan 8 juni blijven we de huidige situatie hanteren. De afspraken hiervoor zijn terug te vinden in het 
plan wat u op vrijdag 24 april heeft ontvangen. 
 
Hopend u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Geniet van het Hemelvaartsweekend. Tot 
volgende week! 
 
Met een vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Patricia van den Broek 
RDO geregistreerde directeur van De Moespot 


