
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heropening van de school op 8 juni 
Zoals u weet gaat de school a.s. maandag 8 juni weer volledig open!  
We vinden het fijn dat alle leerlingen de laatste 6 weken van dit schooljaar weer met 

hun volledige groep les kunnen krijgen.  

Gisteren werd de uitslag van het onderzoek bekend dat kinderen een minimale rol 

spelen in de verspreiding van het virus. 

Dit betekent niet dat alles weer vanouds zal zijn. Het grootste deel van de 

(beperkende) afspraken zoals we die vermeldden bij de gedeeltelijke opening op 11 

mei blijven van toepassing.  

Wij zijn gebonden aan het protocol van de PO raad (klik hier). 

 

De richtlijnen die zijn meegegeven vanuit de overheid, zijn door de PO-raad als volgt 

vertaald: 

▪ Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  

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

▪ Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand bewaard worden.  

▪ Tussen personeelsleden en volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand 

bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk 

is.  

▪ Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. Dit geldt 

tot aan de zomervakantie. 

▪ Leerlingen wassen vaker hun handen.  

▪ Op school zullen de nodige hygiëne voorzorgsmaatregelen worden getroffen. 

▪ Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep(en). 

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

▪ Gymlessen zullen alleen buiten plaatsvinden. Kleuters kunnen wel in het 

speellokaal gymmen. 

▪ Bij ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, minder 

ruiken/proeven, koorts)  dient u de richtlijnen van het RIVM te hanteren en 

blijft het kind thuis. 

▪ Oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats. 

▪ Alle externen / gasten die toch de school in moeten zoals bijvoorbeeld 

monteurs moeten zich registreren in het bezoekersregistratieformulier zoals 

dat bij de ingang klaar ligt. 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19


 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 

Om te voorkomen dat er teveel ouders en kinderen aanwezig zijn rondom de 

begintijd en eindtijd van het onderwijs hanteren we de volgende ‘shifts’: 

• Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 komen door hun eigen ingang om 8:25 

uur de school binnen. Deze leerlingen gaan om 14:30 uur naar huis (op 

woensdag om 12:30 uur). 

• Leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 gaan om 8:35 uur in hun ‘eigen vak’ 

staan waar de leerkracht hen komt ophalen. Eén ouder mag de leerling naar 

het vak brengen en daar weer ophalen. Daarna graag wel snel het plein 

verlaten.  

Deze leerlingen gaan om 14:20 uur naar huis (op woensdag om 12:20 uur en 

vrijdag om 11:55 uur).  

• De peuteropvang is van 8:45 tot 12:00 uur. 

 

Personele zaken 
We zijn ontzettend tevreden over de inzet van onze collega’s de afgelopen 4 weken. 

Net als in de eerste weken toen ons Kindcentrum gesloten was, toonden de 

leerkrachten een enorme flexibiliteit. Omdat sommige leerkrachten vanaf begin mei 

niet konden / mochten werken, hebben we moeten schuiven met enkele collega's.  

Vanaf maandag staan alleen juf Daniëlle en meester Arie nog niet voor de groep. Zij 

zullen op de achtergrond werkzaamheden verrichten. 

Juf Daniëlle zal op woensdag t/m vrijdagmorgen in groep 3a worden vervangen door 

juf Femke en juf Judith blijft aan het werk in groep 6b. 

 

Toetsen 
Zoals u van ons gewend bent, nemen wij aan het einde van het schooljaar Cito-

toetsen af bij alle leerlingen. Voor dit schooljaar komen deze Cito-toetsen te 

vervallen. Deze worden begin volgend schooljaar afgenomen. Voor sommige 

leerlingen wordt er een uitzondering gemaakt. Deze leerlingen komen in 

aanmerking voor een individuele afname. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte 

gebracht als dat het geval is bij uw zoon/dochter. Om de voortgang van de lesstof in 

kaart te brengen, nemen we wel de methode gebonden toetsen af.  

 

Handige urls: 
Landelijke websites: 

▪ https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

▪ https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen 

▪ https://lci.rivm.nl/leefregels 

▪ https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

▪ https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

