
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De school gaat op 8 juni voor alle leerlingen weer helemaal open. Heel fijn om zo aan het 
einde van het jaar met alle leerlingen het schooljaar te kunnen afsluiten.  
De afgelopen periode met halve klassen is alles in de school en op het schoolplein heel 
goed verlopen. Mooi om te zien hoe iedereen zijn/ haar verantwoordelijkheid heeft genomen. 
Dit hebben we samen heel goed gedaan! 
Er zijn geen grote wijzigingen in de aanpak van onze school. Wel heeft u kunnen lezen in de 
brief van onze stichting dat er een kleine versoepeling is. 
 
Richtlijnen RIVM 
Bij alles in en rond de school handelen wij vanuit de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent: 

● Houdt minstens 1,5 m afstand 
● Was zeer regelmatig de handen 
● Blijf zoveel mogelijk thuis 

Alle maatregelen die de overheid neemt zijn erop gericht om verspreiding van het virus te 
voorkomen. Daar waar men niet het niet zeker weet, wordt het zekere voor het onzekere 
genomen. Hier zitten vast en zeker wat kromme zaken bij, die wij niet allemaal snappen. Dat 
geldt mogelijk ook voor maatregelen die wij nemen. Weet dat we zo verstandig en gezond 
mogelijk met onszelf en met uw kind om willen gaan. 
 
Volwassenen in de school en op het schoolplein 
Alleen het personeel, stagiaires, externe hulpverlening en onderhoudspersoneel mag altijd in 
school aanwezig zijn. Ouders mogen alleen op afspraak de school in komen. Belangrijk 
hierbij is natuurlijk wel dat u geen klachten heeft. Wij gaan er voor zorgen dat we in beeld 
hebben hoeveel extra volwassenen er in de school zijn om het veilig te houden. 
Rondleidingen  zijn ook weer toegestaan, maar dan wel op afspraak én na schooltijd. 
Het schoolplein blijft nog steeds niet toegankelijk voor ouders. 
 
TSO 
De TSO gaat weer opgestart worden zoals we dit voor de corona crisis hadden. Dit betekent 
dat onze vrijwilligers ook weer de kinderen gaan begeleiden tijdens het buitenspelen en de 
leerkrachten weer hun lunchpauze hebben. 
 
Personeel en bezetting klas 
Bijna alle personeelsleden kunnen en gaan vanaf 8 juni aan het werk met een volledige klas. 
Alleen juf Jacqueline valt in een risicogroep en zal helaas nog niet in de klas aanwezig 
kunnen en mogen zijn. We zijn nog bezig met een oplossing hiervoor. In het uiterste geval 
vallen we terug op de informatie die we steeds gemeld hebben. Als er geen invaller is, 
krijgen de kinderen thuisonderwijs.  
In de klas proberen we de 1,5 m maatregel tussen leerling en leerkracht te hanteren. 
 
Gym 
De gymlessen van meester Koen en juf Marloes zullen weer op de normale dagen zijn, maar 
wel buiten. 
 



Trakteren 
Tot de zomervakantie zal er niet getrakteerd worden door de leerlingen en de leerkrachten. 
We hopen dit weer te kunnen doen na de zomervakantie 
 
Wat te doen bij ziekteverschijnselen 
Kinderen met de volgende (luchtweg)klachten blijven thuis: 

● Neusverkoudheid. 
● Hoesten. 
● Moeilijk ademen/benauwdheid. 
● Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
● Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis. 
● Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen 

thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij 
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 

● Wanneer een gezinslid een van de bovenstaande klachten én koorts of 
benauwdheidsklachten heeft dan blijft het hele gezin thuis. 

● Als uw kind tijdens de dag bovenstaande klachten ontwikkelt zullen we u bellen om uw 
kind te komen ophalen. 
 

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. 
Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend 
bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: 
RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen.  
 
Noodopvang en crisisopvang 
Met het volledig opengaan van de scholen is er ook een einde gekomen aan de nood- en 
crisisopvang voor de kinderen. 
 
Specifieke informatie van de groepen 
U kunt mogelijk komende weken nog specifieke informatie van de leerkrachten verwachten 
over de gang van zaken in die groep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afronding van de 
schoolcarrière van groep 8 en de voorlopige adviesgesprekken in groep 7. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Emile Goossens 
directeur 


