
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 3:  Opening van de school 5 februari 2021 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wij vinden het heel fijn dat wij vanaf maandag 8 februari weer open mogen. In deze 
nieuwsbrief informeren wij u over de extra maatregelen die wij als school genomen hebben 
om de opening voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
 
Brengen en halen 
Het brengen van de kinderen kan tussen 08:15 uur en 08:45 uur. Wij hebben er als school 
voor gekozen dat u als ouder/verzorger op het schoolplein mag komen. Dit doen wij omdat 
er anders buiten het schoolterrein onvoldoende afstand tussen de ouders onderling kan zijn. 
Er zijn (extra) leerkrachten op het schoolplein aanwezig om de kinderen naar binnen te 
begeleiden. Als u uw kind brengt doe dit dan alleen en houd anderhalve meter afstand met 
andere ouders.  
Uiteraard verwachten wij dat u daarna gelijk weer vertrekt om ruimte te maken. Het is niet 
de bedoeling dat u blijft wachten. Indien mogelijk vragen wij u uw kind zoveel mogelijk 
zelfstandig naar school te laten gaan. De kinderen hoeven onderling geen anderhalve meter 
afstand te houden. De leerlingen uit de onder- en middenbouw zullen op maandag, dinsdag, 
donderdag om 14:55 uur uit zijn en op woensdag en vrijdag om 12:25 uur. 
De bovenbouw leerlingen zullen op maandag, dinsdag, donderdag om 15:00 uur uit zijn en 
op woensdag en vrijdag om 12:30 uur. 

Gezondheidscheck 
Als uw kind ziek is, moet het thuisblijven (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts etc.).  
In de crisis regio (besturen en gemeente) is besloten dat kinderen met 
neusverkoudheid (met uitzondering van de bij ons bekende chronische gevallen) niet 
naar school mogen. 
Heeft een gezinslid koorts of last van benauwdheid, dan blijft het hele gezin thuis, 
totdat dat gezinslid minimaal 24 uur koortsvrij is (zie bijlage Rijksoverheid en PO raad). 
Als uw kind op school ziek wordt, dan moet hij of zij weer naar huis. In dit geval nemen 
we contact met u op. Leerkrachten die ziekteverschijnselen hebben, komen niet naar 
school. Wij doen ons best om dan een invaller te regelen, maar dat kan lastig zijn. Het 
kan dus voorkomen dat kinderen van die groep helaas toch thuis moeten blijven. 
 
Hygiëne in de school  
De school let extra op de hygiëne. Het gebouw wordt intensiever schoongemaakt, de 
kinderen kunnen in de lokalen hun handen wassen met goede zeep en droog maken met 



papieren handdoekjes. Speelgoed en lesmaterialen worden regelmatig door school 
gereinigd.  

Hieronder hebben wij een aantal belangrijke aandachtspunten en/of veranderingen op een 
rijtje gezet:  

 
Vanaf 08.15 uur mogen de kinderen direct de school in. Er is geen opvang meer op het 
plein. We verlengen de inloop tot 08:45 uur en verzoeken u als ouders om gespreid tussen 
08.15 uur en 08.45 uur hun kinderen naar school te brengen.  
De deuren staan open, niemand hoeft die aan te raken, de pleinwacht houdt deuren in de 
gaten.  

De kinderen van de onder genoemde groepen mogen gebruik maken van de volgende 
ingang:  

- kleuteringang: 1/2A, 1/2B, OBA  
- midden ingang schoolplein: OBB, OBC, MBA 
- hoofdingang: MBD, OBD, BBB (direct trap naar boven) 
- ingang speelzaal: MBC, MBD, MBE, BBA 
- ingang gymzaal: BBC, BBD, BBE, BBF 

Na schooltijd  
De groepen gaan gefaseerd naar huis. De groepen 1/2A, 1/2B, OBA, OBB, OBC en OBD 
gaan om 14.55 uur naar huis. Ook nu is het van belang dat u verspreid, op het schoolplein 
staat op de minimale 1,5 meter afstand van elkaar het liefst met een mondkapje . De 
midden- en bovenbouwgroepen gaan om 15.00 uur naar huis. Wellicht ook goed voor u om 
te weten is dat met betrekking tot de spreiding het kan zijn dat een paar groepen voor 15.00 
uur naar buiten gaan.  
 
Leerlingen verlaten de school door de ingang waar zij ook naar binnen zijn 
gekomen. Doordat wij de groepen op 2 verschillende tijden naar huis laten gaan 
hebben wij een beter gedoseerde doorstroom en verminderen wij dat er teveel 
mensen elkaar ontmoeten.  

De leerlingen die om 15.00 uur zelfstandig naar huis gaan, mogen niet hangen op het plein. 
Door medewerkers wordt toezicht op het schoolplein gehouden en zij zullen de kinderen, die 
gebruikmaken van het busvervoer, begeleiden. Er gaan niet teveel kinderen tegelijk naar 
buiten 

 



Busvervoer 
‘s Ochtends komen de leerlingen vanuit het busje binnen, bij de deur waar hun klas naar 
binnen moet (kinderen worden geholpen door medewerkers en er zijn posters op de deuren). 
Weggaan: VANAF 15:05 UUR (dus voor die tijd wachten leerlingen even in hun eigen lokaal 
tot zij naar beneden kunnen).  
Om 15:10 uur gaan de kinderen uit de bovenbouw zelfstandig naar de juiste bus. De andere 
kinderen worden door de  leerkracht of assistent naar de bus gebracht. Chauffeurs wachten 
BIJ of IN de busjes. 
 
Looproutes in de gang  
Wij leren de kinderen aan dat, als het toilet bezet is, zij terugkeren naar de klas. Het is niet 
de bedoeling dat zij in de toiletruimte of vlak daarvoor wachten tot er een toilet vrij is;  

- Alle leerlingen/leerkrachten blijven zoveel mogelijk in hun eigen gang/cluster. 
- Leerlingen mogen niet “dwalen” door de gangen.  

 
Looproutes in de klas  
Tussen personeelsleden wordt 1,5 meter afstand bewaard. Leerkrachten richten de 
klaslokalen in volgens de volgende richtlijnen:  

● We zorgen voor een ruimte van 1,5 meter afstand rondom bureau t.o.v. de 
eerste leerling. Leerlingen zitten zoveel mogelijk apart in de klas;  

● We oefenen met de leerlingen de kortste route naar het bureau, de gang en het toilet; 
● Kinderen lopen niet onnodig door het lokaal.  

 
Pauzes  
In de pauzes zorgen we, middels onderstaande punten, ook voor de veiligheid van de 
kinderen:  

- Het plein wordt verdeeld in zones, gelijk aan het aantal groepen dat naar buiten 
gaat;  

- Iedere groep gaat als geheel naar een specifieke zone;  
- Voor kinderen tot 12 jaar is sport en spel in de buitenlucht mogelijk, waarbij de 

1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden (tussen de kinderen);  
- Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen wordt zoveel mogelijk 

beperkt. Zodoende houden we ons aan de adviezen van het RIVM èn houden 
we het zo ‘normaal’ mogelijk. 

 
De eerste week om in het ritme te komen  
De eerste week besteden we (naast het didactische aanbod) veel aandacht voor het 
sociaal emotionele aspect. Dit doen we onder andere middels de volgende punten:  
● Wij bespreken de ervaringen van onze kinderen van de afgelopen periode;  
● Wij vragen naar de ervaringen met thuisonderwijs: hoe vond je dat?  
● Wij laten de kinderen hierover vertellen, tekenen, knutselen etc. We hebben uiteraard 



ook aandacht voor het feit dat zij misschien mensen kennen die ziek zijn (geweest).  
● Wij zorgen voor groepsvormende activiteiten, (vergelijkbare kennismakings)spelletjes, 
etc.;  
● Wij besteden meer aandacht aan structuur en duidelijkheid en veel aandacht aan alle 
afspraken/regels die er normaal al zijn, aangevuld met de bijkomende maatregelen, zoals 
de hygiëneregels.  
- Kinderen ‘zien’ en bekijken waar zij zijn gebleven;  
- Kinderen de ruimte geven en niet gelijk een dichtgetimmerd programma afdraaien; - 
Kinderen die jarig zijn gaan niet de klassen rond, maar delen alleen in de eigen klas uit. We 
willen u vragen om met de traktatie ook rekening te houden met hygiëne.  
 
Schoolmaterialen  
Wilt u ervoor zorgen dat maandag alle schoolmaterialen weer meegenomen worden naar 
school? De Chromebook en adapter kunnen ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.  
 
Contact met de leerkracht  
Vanaf maandag worden de contactmomenten met ouders/verzorgers zoveel mogelijk 
digitaal voortgezet. U kunt ons via de gebruikelijke, digitale middelen benaderen, zoals die 
door de leerkrachten gehanteerd worden.  

Wij nemen de gezondheid van u, de kinderen en onze collega’s heel serieus. Uiteraard zal 
het in het begin weer even wennen zijn voor ons allemaal, maar samen staan wij sterk. Wij 
rekenen op u en op elkaar!  

Team De Bloeiwijzer 

 


