
 
 
 
 

 
Tiel, 8 mei 2020 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Nog 3 dagen en dan is het zover…… Dan heropenen we De Moespot. 
Het volledige plan voor het heropenen van de school heeft u voor de meivakantie op vrijdag 24 april 
ontvangen. Bij dit bericht zaten ook de richtlijnen van ons bestuur OPO-R die wij hanteren. 
 
Hieronder geven we graag nog even de belangrijkste punten uit dit plan weer, zodat iedereen helder 
heeft hoe we gaan starten. 
 

- Per schooldag is maximaal de helft van de leerlingen aanwezig op school. Onze leerlingen 
hebben we in twee groepen (shift A en B) ingedeeld. Deze indeling is gemaakt op gezin, 
zodat broertjes en/of zusjes op dezelfde dag naar school gaan. 

- De leerlingen die op school komen krijgen aan het eind van de dag werk wat op de weektaak 
staat mee voor de thuiswerkdag(en).  

- Groep/shift A (gr. 1 t/m 8) gaat op de maandagen en donderdagen naar school van  
08.30 uur – 14.30 uur 
Groep/shift B (gr. 1 t/m 8) gaat op de dinsdagen en vrijdagen naar school van  
08.30 uur – 14.30 uur 
Groep/shift A en B (gr. 3 t/m 8) gaan afwisselend op de woensdagen naar school van  
08.30 uur – 12.00 uur. De woensdag dat ze niet op school zijn werken ze thuis aan hun 
huiswerk. 
 

Week Maandag Dinsdag Woensdag (*) Donderdag Vrijdag 

20 (11 t/m 15 mei)      

21 (18 t/m 22 mei)    Vrij (Hemelvaartsdag) Vrij 

22 (25 t/m 29 mei)      

23 (1 t/m 5 juni) Vrij (1ste pinksterdag)     

24 (8 t/m 12 juni)      

25 (15 t/m 19 juni)      

26 (22 t/m 26 juni)      

27 (29 juni t/m 3 juli)      

28 (6 t/m 10 juli)      

29 (13 t/m 17 juli)     Tot 12.00 uur les 

 
- De leerlingen van groep 1-2 zijn de komende periode op woensdag vrij. 
- Groep 4-6 krijgt volledig thuisonderwijs en komt niet naar school, omdat juf Rozemarijn 

onder de risicogroep valt 
- De leerkracht staat alle dagen voor de groep en kan dus niet meer via teams of e-mail 

contact hebben gedurende de werkdag waarop de leerlingen thuis aan de slag gaan.  
- De digitale programma’s (Gynzy, Nieuwsbegrip, Staal) die we de afgelopen periode hebben 

ingezet, blijven we de komende periode gebruiken.  
- Voor de leerlingen van ouder(s)/ verzorger(s) in vitale beroepen blijven we noodopvang 

verzorgen. De voorwaarden voor deze noodopvang zijn hetzelfde als tijdens de 



thuisonderwijs periode. Dus voldoet u aan de voorwaarden en wilt u gebruik maken van de 
mogelijkheid tot noodopvang, dan kunt u dit aangeven bij de directie. 

- De leerlingen die gebruik maken van de noodopvang worden op de dagen dat ze geen les 
krijgen op school in een apart lokaal opgevangen. Daar kunnen ze dan hun opgegeven 
thuiswerk maken onder toezicht van een onderwijsassistent of leerkracht.  

- Het brengen en ophalen van de leerlingen is tot aan het hek. Ouder(s)/ verzorger(s) komen 
met het brengen en ophalen van hun kind(eren) niet op het schoolplein en dus ook niet in 
de school. 

- Tijdens de breng- en haalmomenten staan er medewerkers van school bij de hekken om de 
doorstroom in de gaten te houden.  

- De beide hekken zijn open, maar hiervoor is wel een verdeling qua groepen gemaakt. 
De leerlingen van groep 8, de noodopvang, 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 de noodopvang. Zij maken gebruik van de hoofdingang. 

- Er wordt door de leerlingen van groep 3 t/m 8 tijdelijk niet op de gang gewerkt. Voor de 
leerlingen van groep 1-2 is er een afgebakend stuk op de gang waar ze kunnen spelen. 

- Binnen de school houden de leerkrachten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar en 
de leerlingen. 

- Bij binnenkomst en gedurende de dag wassen de leerlingen hun handen extra i.v.m. de 
hygiëne. 

- Leerlingen met corona symptomen komen niet naar school (loopneus, koorts, hoesten, 
griep). Ook niet als één van de gezinsleden koorts heeft. Bij 24 uur klachtenvrij, mag de 
leerling weer komen. 

- Heeft u een vraag, mededeling of behoefte aan een gesprek met de leerkracht van uw 
kind(eren), dan kunt u dit aangeven via de mail. De betreffende leerkracht maakt indien 
nodig met u een (video)belafspraak. Is er iets heel urgents, dan kunt u dat ’s ochtends vroeg 
doorgeven aan de betreffende medewerker bij het hek. 

 
Hopend u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Geniet nog van de laatste dagen van de meivakantie. Tot volgende week! 
 
Met een vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Patricia van den Broek 
RDO geregistreerde directeur van De Moespot 


