
 
 

Terug naar normaal, maar wel een beetje anders. 
Wat een goed nieuws! Vanaf 8 juni mogen we weer alle kinderen ontvangen. Het is fijn 
om de laatste zes weken weer met alle kinderen tegelijktijdig in de school te mogen zijn 
en belangrijk voor de groepen om gezamenlijk dit bijzondere schooljaar af te maken. 
Echter, we zullen wel voorzichtig blijven en blijven bepaalde maatregelen van kracht. 
In het onderstaande deel leest u hoe wij het volledig open gaan van de school vorm zullen geven. 
 
Gespreid halen & brengen 
Brengen: 
De anderhalve meter afstand blijft voor u als ouder en voor de leerkrachten belangrijk. Daarom zal 
spreiding bij het halen en brengen belangrijk blijven. Gezien we al praktische kleurgroepen hebben, 
waarin al rekening is gehouden met broertjes/zusjes willen we deze kleurgroepen inzetten voor de 
spreiding. Het verzoek is dan ook dat de kinderen uit groep groen tussen 08:20-08:30 naar school komen 
en de kinderen uit groep blauw tussen 08:30-08.40. 
Mocht uw tijdvak voor u organisatorisch onoverkomelijk zijn, dan kunt u uw kind binnen het andere 
tijdvak brengen. Echter willen wij u dringend verzoeken uw kind(eren) in het vastgestelde tijdvak te 
brengen. 
Ophalen: 
Bij het ophalen blijven dezelfde verdeling en regels gelden, zoals de afgelopen weken. 
Groepen 1-2: kunnen op ma-di-do tussen 14:40-14:50 worden opgehaald. Op woensdag en vrijdag  
tussen 11:40-11:50. Zij spelen dan op het voorplein.  
Groepen 3: worden via de zijuitgang in de Kortrijksestraat door de leerkrachten om 14:50 naar buiten 
begeleid. Op woensdag en vrijdag om 11:50. 
Groepen 4: worden via de hoofdingang door de leerkrachten om 14.50 naar buiten begeleid. Op 
woensdag en vrijdag om 11.50. 
Groepen 5 en 6: worden via de hoofdingang door de leerkrachten om 14.50 naar buiten begeleid. Op 
woensdag om 11.50.  
Groepen 7 t/m 8: mogen zelf naar buiten via de achteruitgang (om 15.00 en op woensdag om 12.00).  
 
Algemeen: 

• De Veurnse- en Kortrijksestraat blijven tot nader order zogenoemde ‘schoolstraten’. Halen en 
brengen gebeurt voor de groepen 1-2 bij het hek aan de Veurnsestraat. Broertjes en zusjes van 
een kleuter (gr. 1-2) mogen zelf over het voorplein naar hun ingang of naar hek aan de 
Veurnsestraat lopen. U hoeft dan niet meer om te lopen naar de andere ingangen voor uw 
andere kind(eren).  

 Wij verzoeken u om op een vaste plek op de stoepen in de straat/rondom de school met hun  
kind af te spreken. Dit zodat niet iedereen recht voor de ingang wordt opgehaald. Wij zullen op 
de straat 1,5 meter markeringen aanbrengen die u kunt aanhouden. 

 Het halen en brengen gebeurt snel en kort. Dringend verzoek om niet voor de school te blijven 
kletsen. 

 Wilt u als u met de auto komt, deze elders in de omgeving te parkeren en niet stil te gaan staan 
voor de ‘Schoolstraat’. Dit zorgt voor blokkades, ook als u dit maar even doet. 

 Ouders mogen helaas nog steeds niet de school in.  

 Bij het buiten wachten ook 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

 Kan uw kind al zelfstandig (zonder ouder) naar school, dan graag! 

 De fietsen dienen gestald te worden in de gebruikelijke fietsenstalling m.u.v. de groepen 8. Zij 
gebruiken de fietsenstallingen op het achterplein. 
 

Maatregelen en voorwaarden 
De bemanning van de groepen en het ambulante personeel zijn beperkt. Zodra er leerkrachten ziek 
worden of verschijnselen hebben zoals benoemd door het RIVM zullen zij thuis moeten blijven. De 
gezondheid van ons personeel staat voorop. Wij willen daarom benadrukken dat het kan voorkomen dat 
wij een groep alsnog niet kunnen ontvangen. U wordt hier dan over geïnformeerd en het kan voorkomen 
dat die informatie pas op het laatste moment verstrekt kan worden. 



 
 

• Ziek melden: graag zo vroeg mogelijk doen via Socialschools. 
• Voor leerlingen met milde symptomen zoals een verkoudheid, hoesten of koorts geldt dat zij 

thuis moeten blijven. Op de website van het RIVM is een overzicht te lezen over de klachten bij 
COVID-19 en klachten die meer overeenkomen met hooikoorts of een andere griep. 

• Verder blijft er extra schoongemaakt worden en wassen kinderen extra hun handen. 
• Graag in de ochtend thuis de handen van uw kind(eren) wassen. 
• Tussen leerlingen hoeft niet de 1,5 meter gehandhaafd worden. Tussen leerlingen en leerkracht 

(zoveel mogelijk) wel! 
• Fysiek contact moet vermeden worden. Denk aan: handen schudden, knuffelen. 
• Eten/drinken: leerlingen mogen geen eten/drinken delen. Vanaf 8 juni is er weer schoolmelk. 
• Na schooltijd gaan alle kinderen direct naar huis of de opvang. 
• Het is niet verplicht om uw kind naar school te sturen, wanneer er sprake is van een 

gezondheidskwestie of angst. Graag ontvangt de groepsleerkracht dan uw afmelding. Verder is 
het wel verplicht naar school te komen en kan een kind niet wegblijven van school voor 
bijvoorbeeld een vakantie of een uitje. Wij registeren de aan- en afwezigheid van kinderen. 

• Binnen de school zijn er looproutes voor de groepen. 
• De TSO (overblijf) wordt zoals voorheen verzorgd door de leerkracht/onderwijsassistenten in de 

groep en bij het buitenspelen.  
 
Lesinhoud 
De pedagogische prioriteit blijft hoog. Het weer compleet zijn met de klas en het werken in een vol lokaal 
zal weer wennen zijn voor de kinderen en de leerkrachten. Hier wordt dan ook bij stil gestaan zodat we er 
goed met elkaar mee om kunnen gaan. Verder zal de geplande lesinhoud weer volledig worden 
opgestart. Waar de afgelopen tijd de focus heeft gelegen op de kernvakken worden nu ook de overige 
ontwikkelgebieden weer volledig opgestart. Gymmen doen we buiten en in gewone kleding. Trek uw kind 
op de dag dat hij/zij gym heeft kleding aan waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen. 
 
Cito toetsen & rapporten 
Cito toetsen: 
De Cito toetsen die gepland staan in juni gaan door. Uiteraard moeten deze toetsen anders worden 
geïnterpreteerd dan normaliter. Wel bieden de toetsen ons waardevolle informatie. Zo wordt 
inzichtelijker hoe ver de kinderen zijn met de lesstof. Zijn er achterstanden en hiaten, liggen de kinderen 
goed op schema of hebben ze een voorsprong? Belangrijke informatie voor ons als school en ook voor u 
als ouder. Er worden geen zwaarwegende beslissingen genomen op basis van deze toetsen. 
Rapporten: 
Wij versturen de rapporten aan het eind van het jaar via Socialschools en we zijn momenteel aan het 
inventariseren in hoeverre wij de rapporten gegrond kunnen invullen. De uitnodiging voor de 10 minuten 
gesprekken zal digitaal zijn. Dit gebeurt via Teams en vindt plaats in de periode van 7 t/m 9 juli.  
 
Noodopvang cruciale beroepen 
Van het organiseren van noodopvang is vanaf 8 juni geen sprake meer. Vanaf dan kunnen de kinderen 
onder de reguliere schooltijden naar school komen. Tijdens de zomervakantie is de school gesloten.  
 
Tot slot 
Willen wij het schooljaar toch op een feestelijke manier afsluiten. Onze mogelijkheden zijn beperkt en 
een groots zomerfeest zit er helaas voor nu niet in.  
Wel zullen we nog een leuke dag organiseren op het schoolplein. Alleen voor de kinderen, onder 
schooltijd en in gespreide groepen. Maar met leuke spelletjes en veel gezelligheid! Uiteraard letten we 
hierbij op de maatregelen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Mede namens ons team en bestuur  
Olga van den Born 


