
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
We zijn weer in de laatste maanden van het jaar gekomen. Maanden die worden 
gekenmerkt door storm, regen, kou en al vroeg donker. Herfstmaanden waarin we drie 
mooie feesten vieren. Helaas kan dat dit jaar niet zoals wij gewend zijn of graag zouden 
willen. Corona overheerst en alles en iedereen is verplicht zich aan te passen. Zo ook wij op 
school. Maar toch willen we aan alle feesten aandacht besteden 
Hoe, dat leest u hieronder. 
 
Ten eerste Sint Maarten.  
De school zal niet versierd worden met lampionnen. Wij zullen de leerlingen niet stimuleren 
te gaan sint maarten op 11 november. Natuurlijk zullen wij wel het verhaal van Sint Maarten 
vertellen in de klassen. Het blijft belangrijk dit te delen met de kinderen. Wij gaan wel met de 
hele school lichtjes maken. Met deze lichtjes gaan wij de school versieren en verlichten tot 
en met de kerst. Een lichtje in deze donkere periode, een lichtpuntje voor iedereen! 
 
Het volgende feest is Sinterklaas.  
Ook dit feest zullen we aanpassen zodat het geheel corona proof kan verlopen. Een grootse 
intocht met alle ouders erbij kan en mag niet! Daarom gaan we dat dit jaar ook niet doen. 
Natuurlijk hopen wij dat Sint en Piet bij ons op school komen maar dat zal tot het eind 
spannend blijven of hij komt. Wij zullen ons best doen om er een mooi kinderfeest van te 
maken. 
 
Tot slot het Kerstfeest. 
Ja u zult het wel begrijpen. Ook dit moeten we dit jaar anders organiseren. We mogen geen 
gebruik maken van de kerk (er mogen maar 30 personen in de kerk en er mag niet 
gezongen worden) en al die lekkere hapjes, gemaakt door de vele ouders, mogen dit jaar 
ook niet. En dan hebben we het nog niet over al de ouders bij elkaar die hun kind(eren) 
komen brengen en halen in het donker. Daarom doen we het dit jaar helemaal anders. 
Alle kinderen worden donderdag 17 december om 8.00 uur op school verwacht voor een 
gezamenlijk kerstontbijt. Dit zal verzorgd worden door de school. Daarna wordt er een 
kerstmusical door groep 7 opgevoerd in de gymzaal en in de klassen zorgen de leerkrachten 
voor een leuk programma. Deze dag werken wij door tot 13.50 uur. De volgende dag, vrijdag 
de 18e, zullen wij de deuren sluiten om 12.00 uur en gaan we met z’n allen genieten van de 
kerstvakantie. 
 
Ondanks alle maatregelen waar wij rekening mee moeten houden, gaan we ons best doen 
er een mooie warme periode van te maken.   



Wat betreft corona. Nog alles op een rij. 
 
Corona is in de beginperiode ver van ons vandaan gebleven, maar nu heerst het virus ook in 
onze buurt.  
Wij doen ons best om het virus buiten onze school te houden, zodat wij les kunnen blijven 
geven en de school niet hoeft te sluiten. Dit houdt in dat de leerkrachten zowel op school als 
thuis extra alert zijn. 
Dit kunnen wij niet alleen en daarom vragen we uw hulp hierbij.  
  
Wat kunt u van ons verwachten?  

- hygiëne maatregelen in de school 
- 1,5 m tussen volwassenen 
- Regelmatig handen wassen 
- Gebruik van papieren handdoekjes 
- Hoesten en niezen in de elleboog  
- Regelmatig ventileren 
- Externen (ook ouders) betreden de school via de hoofdingang waar zij hun 

handen desinfecteren. De gezondheidscheck wordt strikt toegepast en men 
draagt bij het lopen door de school een mondkapje.  

- Na school gaan de kinderen direct naar huis of de BSO. 
 

- ouders en externen zoveel mogelijk buiten de school houden 
- Ouders blijven buiten de school, tenzij er een afspraak is gemaakt. In principe 

zijn alle gesprekken digitaal of telefonisch.  
- Externen die ons helpen bij het geven van onderwijs zijn welkom en houden 

zich aan de afspraken omtrent corona. 
 

- communicatie omtrent besmetting op school en quarantaine situaties van het 
personeel 

- Als bij een personeelslid corona is vastgesteld, dan neemt de directie contact 
op met de GGD en het bestuur. De adviezen van de GGD zijn leidend in deze 
situatie. Wij zullen de ouders van de betreffende groep(en) via FIEP op de 
hoogte brengen. Ook quarantaine situaties zullen met u gedeeld worden.  
Op deze manier willen we eerlijk en open met u communiceren. 
 

- Voor de thuiszitters is er een lespakket  
- Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8, die geen fysiek onderwijs mogen 

volgen, zal een thuiswerk pakket gemaakt worden. Dit zal via Fiep of mail 
verstuurd worden.  

- Voor de leerlingen van groep 1-2 is er op verzoek een lespakket. 
- Een device kan van school worden gebruikt. 

  
   
Wat verwachten wij van u? 
 

- Open- en eerlijkheid over besmettingen of quarantaine 
- Net als u van ons mag verwachten, gaan wij er vanuit dat u ook open en 

eerlijk naar ons communiceert. Dit houdt in dat we willen weten als uw kind in 



aanraking is geweest met een persoon met corona. Ook als er thuis een 
gezinslid corona heeft of getest wordt, verwachten wij dat u ons op de hoogte 
brengt. 
 

- Volgen van de RIVM richtlijnen en de corona regels van school 
- Wij hanteren de richtlijnen van de PO-raad en de adviezen van de GGD en 

wij gaan er vanuit dat u deze ook opvolgt. 
- Bij het ophalen van de kinderen bent u verplicht om 1,5 meter afstand tot de 

andere volwassenen te houden. 
- Bij twijfel houdt u uw kind thuis en neemt u contact op met de directeur. 

 
- Een leerling blijft thuis als: 

- hij/ zij koorts of andere corona gerelateerde klachten heeft. (Meer dan alleen 
neusverkouden) 

- een huisgenoot van de leerling koorts en/ of last van benauwdheid heeft. 
- een huisgenoot corona heeft (dit betekent dat het hele gezin 10 dagen in 

quarantaine moet) 
 

Bij twijfel neemt u contact op met de directeur van de school.  
 
Meer informatie: 
 
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  
PO- raad: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf  
GGD: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/infectieziekten/coronavirus-(covid-19).aspx  
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