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Hoe ziet ons onderwijs eruit vanaf 11 mei 2020? 

Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

De afgelopen dagen zijn ook wij druk bezig geweest om de organisatie rondom de 

terugkeer van de kinderen op school. Hieronder informeren wij u over een aantal 

punten, die voor u nu van belang zijn om te weten. 

 

Om en om 

Iedere groep wordt verdeeld in twee groepen, groep A en groep B. De verdeling 

vindt plaats aan de hand van gezinnen. Dus kinderen uit één gezin gaan op 

dezelfde dag naar school.  

De verdeling van de groepen ontvangt u vanmiddag van de leerkracht(en) van uw 

kind(eren) via Ouderportaal. 

 

 

Ma. 11 mei Di. 12 mei Wo. 13 mei Do. 14 mei Vr. 15 mei 

Groep A 

 

Groep B Groep A Groep B Groep A 

Groep 1 /2 vrij 

Ma. 18 mei Di. 19 mei Wo. 20 mei Hemelvaart Hemelvaart 

Groep B Groep A Groep B 

 

Vrij Vrij 

Ma. 25 mei Di. 26 mei Wo. 27 mei Do. 28 mei Vr. 29 mei 

Groep A Groep B Groep A 

 

Groep B Groep A 

Groep 1 /2 vrij 

 

Ma. 1 juni Di. 2 juni Wo. 3 juni Do. 4 juni Vr. 5 juni 

Vrij 

Pinksteren 

    

 

We hopen dat de school vanaf 1 juni weer helemaal open gaat. In dat geval zijn alle 

kinderen vanaf 2 juni er weer 

  

Wij hebben ervoor gekozen om de dagen te wisselen zodat alle ouders een 

voordeel ondervinden in verband met hun werkdagen. 

We hebben bij het schema ook gekeken naar de vrije dagen en ervoor gezorgd dat 

de groepen (bijna) evenveel onderwijsdagen hebben.  
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Schooltijden:  

   

  Groep 3 t/m 8  Groep 1/ 2  

Maandag  8.30 - 14.00 uur  8.45 - 13.45 uur  

Dinsdag  8.30 - 14.00 uur  8.45 - 13.45 uur   

Woensdag  8.30 - 12.15 uur  8.45 - 12.00 uur  

Donderdag  8.30 - 14.00 uur  8.45 - 13.45 uur   

Vrijdag  8.30 - 14.00 uur  GEEN SCHOOL  

 

Net als altijd is ervan af 8.20 uur toezicht op het schoolplein en vanaf dat moment 

kunt u uw kind afzetten.  

Ouders mogen niet op het schoolplein (behalve kort bij het ophalen zie verder in 

deze brief) en niet in de school in. Wij vragen u uw kind(eren) op de genoemde 

plekken af te zetten. 

 

Het is heel belangrijk dat u met uw kind op tijd komt en gaat zodat we met elkaar de 

1,5 meter afstand bewaken.  

 

Laat waar mogelijk graag uw kind ALLEEN naar school gaan.  

Tip: misschien alleen het laatste stukje zodat we bij het schoolplein minder ouders 

elkaar in de weg lopen. 

 

Brengen 

 

Groep 1/ 2  

Alle kinderen gaan via de Acacialaan het schoolplein op. Ouders blijven ACHTER het 

hek. De leerkracht staat op het schoolplein en vangt de kinderen op. 

 

Kinderen van groep 3, 4 en 5 

Kinderen komen alleen het schoolplein op. Zij gaan naar binnen bij de hoofdingang. 

De leerkracht staat in de klas en ontvangt de kinderen. 

 

Kinderen groep 6,7 en 8 

Kinderen komen alleen het schoolplein op. Zij gaan bij zijingang de school binnen. 

De leerkracht staat in de klas en ontvangt de kinderen. 

 

 Ophalen 

 

Ouders van groep 1 / 2 staan op het voetpad aan de Acacialaan. De kleuters 

komen met leerkracht om 13.45 naar het schoolpleinhek. 

 

Ouders van de groepen 3,4 en 5 staan ook op het voetpad aan de Acacialaan of 

bij de speeltoestellen op het schoolplein in de aangegeven ruimte achter de oranje 

pylonen. De leerkrachten komen met de kinderen mee naar het schoolplein. Ouders 

verlaten met hun kind DIRECT het schoolplein 
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Leerlingen van groep 6,7 en 8 gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar huis via de 

uitgang aan de Acacialaan. 

 

Alle ouders nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de anderhalve meter afstand 

tussen elkaar en de kinderen! 

Alle leerkrachten lopen de eerste dagen met de groepen mee naar buiten. 

 

Eten en drinken 

Alle kinderen nemen gewoon een tussendoortje en een lunchpakket mee. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen hun tas mee de klas in zodat zij zonder te 

gaan lopen hun eten en drinken kunnen pakken.   

Het afval van de lunch en het fruitafval gaat in het tasje mee terug. Daarmee 

voorkomen we onnodig geloop door de klas naar de prullenbak.  

 

Hygiëne 

Kinderen wassen allemaal hun handen bij binnenkomst. Dit doen ze in de klas of bij 

de wc. Verder zal de schoolmaterialen aanschaffen om de hygiëne gedurende de 

dag te onderhouden. We denken dan aan schoonmaakgel, schoonmaakdoekjes, 

handschoenen etc.  

 

De lessen 

We geven hele dagen les, waarbij de nadruk ligt op de basisvakken (Taal, spelling, 

rekenen, lezen en schrijven)  

Daarnaast krijgen de kinderen een weekpakket mee voor de dagen thuis zodat zij  

thuis kunnen werken zonder begeleiding van de leerkracht. 

 

Gymnastiek 

We streven ernaar om de kinderen ook te laten gymmen op dinsdag en vrijdag. De 

leerkracht informeert u hierover.  

 

Noodopvang 

Kinderen van ouders met cruciale beroepen worden onder schooltijd opgevangen 

op de dagen dat zij geen school hebben. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de 

directeur via Ouderportaal net zoals het de afgelopen tijd ook is gegaan. 

 

Tot slot 

Er zullen ongetwijfeld nog vragen zijn, ook dit is weer een nieuwe situatie voor ons. 

We gaan starten op maandag 11 mei en zullen vast nog dingen tegenkomen, waar 

we nu niet aan gedacht hebben, of waarvan wij ontdekken dat het niet werkt. Dan 

passen we dat aan en zullen we u daar verder over informeren.  

We zijn in ieder geval ontzettend blij dat we de kinderen weer mogen verwelkomen 

en hebben er heel veel zin in! 

 

Voor nu wensen wij u allemaal een hele fijne vakantie. Geniet ervan! 

Tot maandag 11 mei of dinsdag 12 mei! 
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