
Nieuwsbrief De Keizerskroon        Schooljaar 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Wij hopen dat u een fijne vakantie in goede gezondheid 
heeft gehad.  
 
Uitgerust en met nieuwe energie staan we in de 
startblokken om er samen met de kinderen en u weer 
een mooi, ontdekkend, onderzoekend en leerzaam 
schooljaar van te maken!  
We kijken uit naar de start op maandag 31 augustus. 
 
Update maatregelen coronavirus: 
Het coronavirus maakt helaas nog steeds deel uit van ons dagelijks leven en zal dit de komende tijd 
blijven doen. We moeten samen hard blijven werken aan het volgen van de afspraken om explosieve 
verspreiding te voorkomen en gezond te blijven. We hebben elkaar daarbij hard nodig in het belang 
van uw kinderen/onze leerlingen! 
 
Zoals u weet is een aantal  coronamaatregelen voor de zomervakantie versoepeld.  
In de afgelopen maanden is het aantal besmettingen echter opnieuw toegenomen en daarmee ook 
de zorg hierover. Het laat zien dat we de afspraken strak moeten blijven hanteren. 
 
Hierna leest u een aantal afspraken op rij (combinatie van maatregelen van de  rijksoverheid per 19-
08 en school specifieke afspraken onder andere m.b.t. het wegbrengen en halen van de kleuters). 
 
1. De leerlingen hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden. 
2. De leerlingen hoeven geen 1.5 m afstand tot hun leerkrachten en de overige medewerkers van 

school te houden. 
3. Alle medewerkers van school houden onderling wel 1,5 m afstand tot elkaar. 
4. Ouders mogen nog niet in de school en op het plein komen bij het wegbrengen en ophalen van 

hun kinderen.  
5. We continueren de eerder gemaakte afspraken m.b.t. ouders/verzorgers die hun kinderen in 

groep 1/2 wegbrengen. Zij mogen op de afgesproken plekken komen. Wel moeten 
ouders/verzorgers in ieders belang onderling 1,5 m afstand houden. 

6. Als het noodzakelijk is dat ouders/verzorgers een fysieke afspraak in de school hebben dan moet 
hiervoor eerst telefonisch een afspraak gemaakt worden. 

7. Bij het betreden van de school moet u dan een bezoekersregistratielijst invullen, waarbij u uw 
naam en contactgegevens noteert. (hierbij zorgen wij dat uw gegevens niet zichtbaar zijn voor 
anderen. Na 14 dagen worden de gegevens vernietigd). 

8. Verkouden jonge leerlingen (groep 1 en 2) mogen op school komen, net als leerlingen met 
chronische hooikoorts o.i.d.  

9. Weet u het niet zeker, neem dan contact op met uw huisarts en kom niet op school. Na 24 uur 
klachtenvrij mag uw kind weer naar school.  

10. Wij nemen contact met u op als uw kind klachten heeft op school waarna u uw kind moet komen 
(of laten) ophalen.  

11. Traktaties mogen als ze verpakt zijn. Ze mogen dan pas na en buiten school uitgepakt worden. 
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12. Verder blijven de bestaande maatregelen gehandhaafd (regelmatig handen wassen, 1,5 m 
afstand tussen volwassenen, koorts= thuisblijven, laten testen bij symptomen en quarantaine als 
u of een gezinslid positief is getest). 

 
Tot slot:  
Het is zoals het is. Houd u zich a.u.b. aan de afspraken! Help elkaar met het bewaken van én houden 
aan de afspraken. Dat maakt het veiliger, fijner en gemakkelijker voor ons allemaal en kunnen we ons 
focussen op goed onderwijs aan uw kinderen/onze leerlingen.  
 
Ventilatie gebouwen Keizerskroon:  
Conclusie na overleg met de gemeente is dat beide gebouwen goed werkende ventilatiesystemen 
hebben.  
Zilverreigerdreef:  

Werkt met een mechanisch ventilatiesysteem dat voortdurend verse lucht aanvoert en gebruikte 

lucht afvoert.  

Gantellaan:  

Werkt met een combinatie van mechanische en natuurlijke ventilatie.  Gebruikte lucht wordt 

voortdurend afgezogen via ventilatoren in het plafond en door het vacuüm wat daardoor ontstaat 

wordt verse lucht aangezogen via luchtroosters. 

Herinrichting Zilverreigerdreef  
Op 8 juni jl. heeft u bericht ontvangen van de gemeente Pijnacker–Nootdorp over de herinrichting 
van de Zilverreigerdreef. Wellicht heeft u gezien dat er nog hard gewerkt wordt.  
De gemeente heeft toegezegd dat de Zilverreigerdreef tot aan de scholen a.s. maandag 31 augustus 
toegankelijk is.  
U kunt dus niet doorrijden naar achteren. Er is wel een keerlus ter hoogte van de toegang van de 
scholen.  
Komt u zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar school.  
Auto’s mogen alleen in parkeervakken staan.  
Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u ook in de wijk naast de school parkeren en het laatste 
stukje lopen.  
Parkeert u vooral niet langs de stoepranden, achter geparkeerde auto’s of op de weg. Dit levert 
onveilige en gevaarlijke situaties op.  
 
We moeten samen zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen! 
 
Schoolmelk: 
De ouders die een abonnement op schoolmelk hadden voor hun kind, zijn al op de hoogte gebracht 
door Campina dat dit niet meer mogelijk is. 
We zullen als school geen gebruik maken van de alternatieve regeling omdat dit maar voor een 
tijdelijke periode kan.  

Tot slot: 

 
 
 
 


