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Veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen.  
Basis van een veilig schoolklimaat zijn nog steeds de richtlijnen van het RIVM. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 
Deze gelden voor alle kinderen en medewerkers:  

● Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met 
verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen 
koorts hebben.  
Dit geldt niet als: 

■ als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 
■ als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
■ als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last 

van benauwdheid heeft 
Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten testen. 

● Voor kinderen vanaf groep 3 of hoger én de leerkrachten gelden de normale 
regels voor thuisblijven: 

■ bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts 
vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak); 

■ als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last 
van benauwdheid heeft. 

■ Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De 
handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten. 

● Als uw kind gedurende schooltijd klachten krijgt, zullen wij u bellen en vragen uw kind 
direct op te halen.  

● Kind of collega met chronische luchtwegaandoeningen. Als uw kind chronische 
luchtwegklachten heeft mag het naar school, mits u de leerkracht hierover informeert.  
 

Brengen en ophalen. 
Schooltijden:  

● Inlopen: vanaf 8.15 u. tot 8.30 u. inlopen / 8.30 start lessen 
● Vertrekken: 14.45 u. (wo 12.15 en vrijdag voor gr. 1-4)  

 
Gespreide ingangen:  
- Hoofdingang: groep 1-2 C, D en E; 
- Ingang Kastanjehofplein, kleuteringang: groep 1-2 A en B; 
- Zij-ingang Bremstraat bij groep 3: groepen 3; 
- Ingang Kastanjehofplein, door de poort, deur bij kleuters: groepen 4 en 5; 
- Hek Bremstraat bij de aula, dan trap op: groepen: 6, 7 en 8. 
 
Houdt u aub de aanwijzingen hieronder (nog steeds) aan: 

● Kom, juist ook nu, lopend of met de fiets naar school. Dit zorgt er voor dat de 
schoolomgeving rustig en overzichtelijk blijft en kinderen veilig de straat over kunnen 
steken; 

● Voor kinderen (én ouders) geldt: niet fietsen op de stoep;  
● Houdt de 1.5 m afstand aub in de gaten; 
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● Heeft u een kind in de groepen 1,2 of 3? Dan kunt u gebruik maken van het trottoir 
direct aan de schoolkant. Ouders van kinderen van groep 4 en hoger vragen we aan 
de overkant te blijven; 

● Verlaat u na afloop van het brengen en halen aub direct de schoolomgeving. Blijf niet 
staan praten in de buurt van de school;  

● Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht? Stuurt u hen dan een mailtje. Leerkrachten 
checken hun mail dagelijks voor 8.15 u. 

 
Ouders in school. 
Gezien de recente stijging van de besmettingen kunnen we ouders ook nu helaas nog niet 
toelaten in school of op het schoolplein. Ook na schooltijd zijn we hier terughoudend in. Dit 
geldt niet voor ouders die om medische redenen in school moeten komen. Ook ouders van 
de jongste kleuters die nieuw op school komen mogen in de eerste dagen, indien nodig, hun 
kind naar de klas begeleiden. Dit gedurende maximaal een week. Wij vragen u om niet 
zonder overleg vooraf de school te betreden. Wij informeren u nog over de manier waarop 
wij aanstaande contactmomenten met ouders gaan organiseren.  
 
In de klas en school. 
Voor de jarigen geldt nog steeds dat ze wel kunnen trakteren, maar alleen voorverpakte 
traktaties (fabrieksverpakking). Geeft u deze direct aan het begin van de schooltijd mee. . 
Helaas kunnen ouders nog niet bij de viering aanwezig zijn.  
  
Schoonmaken en hygiëne.  
De verscherpte hygiënemaatregelen gelden ook nu nog.  Elke klas beschikt over voldoende 
gel, zeep en papieren handdoeken. We zien erop toe dat de kinderen hun handen reinigen 
op alle momenten waarop dat nodig is. Materialen worden regelmatig schoongemaakt. 
Volgens het landelijke protocol wordt de school dagelijks goed schoongemaakt door 
schoonmaakprofessionals.  
 
Onderwijs en ontwikkeling. 
Voor de zomervakantie hebben de leerkrachten al goed in beeld gekregen hoe de kinderen 
zich ontwikkeld hebben gedurende de periode van thuisonderwijs en extra aandacht besteed 
aan eventuele hiaten. In de komende periode houden we dit tijdens het lesgeven in de gaten 
en nemen, zoals eerder al aangekondigd, de LVS-citotoetsen in de groepen 4 t/m 8 af. Wij 
zullen u hier in latere instantie nader over informeren.  
 
Op bovenstaande manier hopen we het schooljaar 2020-2021 goed en gezond verloopt. 
Wanneer er wijzigingen zijn ten opzichte van het beleid zullen wij u daarover zo spoedig 
mogelijk informeren. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Joke Aukema 
Floor Tiesing 


