
Nieuwsbrief vrijdag 29 mei 2020. 

Beste ouders, 
Ongetwijfeld heeft u de berichten over de Corona Maatregelen gevolgd. Het bericht dat wij 
weer op 8 juni open mogen voor alle kinderen tegelijk was wel min of meer te verwachten. 
Zoals na ieder bericht volgen er wisselende reacties. Zowel van de kant van de leerkrachten 
als van de kant van sommige ouders leven er bedenkingen. Deze bedenkingen hebben 
voornamelijk te maken met het naleven van de 1 ½ meter afstand van de leerkracht tot de 
kinderen. Dit is nu al moeilijk, vooral bij de kleuters en zal met volle klassen vaak niet 
mogelijk zijn. 

Alle andere maatregelen met betrekking tot hygiëne etc. zijn heel goed na te leven en daar 
maken wij ons geen zorgen om. Ook het halen en brengen van de kinderen gaat prima. 
Iedereen houdt zich aan de afspraken en het halen en brengen verloopt allerminst 
chaotisch. Dank daarvoor! 

Bij het volledig opengaan van de school voor alle kinderen zullen we de protocollen blijven 
volgen maar staan we op dit moment voor de keuze: 

● We handhaven het continurooster. De kinderen eten op school en komen om 14.00
uur naar buiten. Bij deze keuze volgen we het protocol van zo min mogelijk
bewegingen en aanwezigheid van volwassenen rond en om de school.

● We gaan terug naar de oude schooltijden en de kinderen hebben tussen de middag
vrij of blijven bij de overblijf.

Zowel bij het grootste deel van het team als bij de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad gaat de voorkeur uit naar het handhaven van het continurooster tot 
aan de zomervakantie. Voordeel hierbij is dat er meer rust is door minder haal- en breng 
bewegingen en dat we na een aantal weken niet weer een verandering hoeven in te voeren. 
Het nadeel is dat er roostertechnisch wel wat obstakels zijn als we dit rooster met de 
voltallige schoolpopulatie moeten invoeren. Pleinwacht tussen de middag zal moeten 
worden uitgebreid en er zijn niet iedere dag genoeg “loslopers” om dit op zich te nemen. In 
ieder geval is Corrie onze TSO medewerker van KomKids, iedere dag voor alle groepen 
beschikbaar maar er zijn naast haar nog vrijwilligers of leerkrachten nodig vanwege het 
grotere aantal kinderen. De leerkrachten hebben wel behoefte aan even een kwartiertje 
pauze en liefst een half uurtje dus we zullen hier goed naar moeten kijken. 
Ook voor de naschoolse opvang zal het even wennen zijn. Ouders en kinderen die daar 
gebruik van maken zullen een uur meer moeten inkopen terwijl zij daar niet voor hebben 
gekozen. We zullen nog in overleg met Komkids moeten om te kijken hoe en of we dit 
kunnen oplossen. 



In ieder geval kan ik u in deze nieuwsbrief nog geen definitief besluit geven. 
Woensdag hebben wij zoals u weet evaluatiedag en we hopen op deze dag ook 
genoeg input te hebben van alle kanten om een definitieve keuze te maken. Onze 
Medezeggenschapsraad denkt actief met ons mee en helpt ons met de overwegingen. 
We laten u dan direct weten hoe we op maandag 8 juni zullen starten! Wij verwachten 
op 8 juni in ieder geval alle kinderen weer terug op school tenzij er klachten zijn of 
wanneer een huisgenoot klachten heeft. 
 
De week van 1-5 juni aanstaande: 
Let op!: Deze week staat oorspronkelijk in het rooster als een kindvrije week met 
activiteiten en studie voor het team. Vanwege Corona en de lange periode van 
thuiszitten, hebben we besloten om dinsdag en donderdag toch les te geven. De 
week ziet er als volgt uit: 
 
 
Maandag 1 juni: 2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij. 
Dinsdag 2 juni: Schooldag voor de kinderen die altijd op dinsdag op school 
werken 
Woensdag: Kinderen vrij. Evaluatiedag voor het team 
Donderdag: Schooldag voor de kinderen die altijd op donderdag op school 
werken. 
Vrijdag: Geen les op school voor de kinderen. 
 
 
Een heel mooi weekend toegewenst! 
 
 
 

 


