
 

 

 

 

 

Pijnacker 

24 april 2020 

Beste ouders, verzorgers van leerlingen van de SKOP scholen, 

 

Wat fijn dat onze scholen weer open mogen. Onze medewerkers, maar natuurlijk vooral 

ook de kinderen en waarschijnlijk ook de ouders, hebben hier naar uitgekeken.  

Open, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, maar wat voelt het goed om weer te 

mogen starten. Wij hebben met alle directeuren een aantal afspraken gemaakt m.b.t. onze 

leerlingen, de ouders, maar natuurlijk ook voor onze medewerkers.  

We hebben er alle vertrouwen in dat met deze regels de school voor de kinderen en 

onze medewerkers een veilige plek kan zijn. We vertrouwen op uw medewerking. 

 
• De helft van de kinderen komen vanaf 11 mei, om en om, hele dagen naar 

school. De school maakt hiervoor een indeling.  

 

• Kinderen maar ook medewerkers met verkoudheidsklachten zoals koorts, hoesten, 

luchtwegproblemen mogen niet naar school.  Kinderen die gedurende de 

schooldag bovenstaande klachten ontwikkelen of laten zien, moeten direct 

opgehaald worden en mogen dus niet op school blijven.  

 

• We draaien in deze periode een continurooster. Schooltijden kunnen dus anders 

zijn dan u gewend was. 

 

• Het afstandsonderwijs, zoals in de afgelopen periode vormgegeven, komt hiermee 

te vervallen. Wel zullen kinderen voor de andere dagen huiswerk/thuisopdrachten 

mee krijgen. 

 

• De scholen zijn open voor kleine groepen kinderen maar helaas nog niet voor de 

ouders. Ouders blijven buiten het schoolgebouw en komen in principe niet op het 

schoolplein. Kinderen komen zo veel mogelijk (vanaf groep 3) zelfstandig naar 

school. Halen en brengen van de jongere kinderen gebeurt door maximaal één 

ouder. Vriendelijk verzoek om dit als ouders (buren, in dezelfde straat etc.) ook zo 

veel mogelijk te combineren. 

 

• Contact met ouders loopt via het Ouderportaal. Eventuele noodzakelijke 

gesprekken gaan via de telefoon of beeldverbinding.  

 

• In de situatie dat er te weinig medewerkers kunnen werken om alle groepen te 

begeleiden, zal door de school met u gecommuniceerd worden over hoe hier 

mee omgegaan wordt. Het kan dan betekenen dat de kinderen op sommige 

dagen geen les krijgen op school.  

 

• Alle activiteiten en bijeenkomsten vanuit school blijven tot nader orde afgelast 

en/of opgeschort. Dat geldt voor sportdagen, schoolreisjes, excursies en 

waarschijnlijk ook de afscheidsavond van groep 8. 

 

• De noodopvang zal in deze periode ook gewoon doorgaan maar natuurlijk wel 

anders georganiseerd worden. De BSO zal ook weer opgestart worden. Dit geldt 

echter alleen voor de dagen dat de kinderen op school zijn. Hier zullen per school 

specifieke afspraken gemaakt worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Henk Hooijmans 

Directeur-bestuurder SKOP 


