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Agenda 

Maandag 8 juni  
 

Openstelling van de basisscholen.  
 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

6 juni  
 
7 juni 
9 juni 

Solé 
Gabriël 
Doortje 
Jesse 

Groep 5 
Groep 5 
Groep 8 
Groep 1A 

 

 

Mededelingen en verslagen 

We gaan weer open en… we zijn er klaar voor! 
Op dinsdag 19 mei heeft het kabinet aangekondigd dat de 
basisscholen vanaf maandag 8 juni weer volledig opengaan.  

Wij gaan ervanuit dat alle kinderen weer komen. 
Belangrijk:  als u besluit om hun zoon of dochter nog 
niet naar school te laten gaan, moet u dit per mail 
aangeven. Dit in verband met de melding die gedaan 

                            moet worden bij de gemeente. 
                            Zonder melding nemen wij contact met u op. 
 
Scenario volledige openstelling. 
De leerlingen volgen 5 dagen onderwijs op school. We hanteren  
de gewone schooltijden van 8.30 uur tot 14.30 uur en op woensdag 
van 8.30 uur tot 12.15 uur. De kinderen hebben, vanwege het 
continurooster, een tussendoortje en een lunch bij zich. 
 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe met betrekking tot het weren van leerlingen. 
Een leerling mag niet naar school bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, 
tijdelijk minder ruiken en proeven en koorts 
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts (boven 38 graden) en/of benauwdheids-
klachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 
 
Lesmaterialen (boeken, schriften en Chromebooks). 

Het is belangrijk dat de leerlingen op maandag 8 juni hun boeken en                                           
schriften meenemen naar school. 
In de week dat wij weer volledig opengaan willen wij natuurlijk  
graag de uitgeleende Chromebooks weer retour ontvangen.  

Graag maken wij daar de volgende afspraken over: 



1. Uiterlijk vrijdag 12 juni moeten de kinderen de Chromebooks (met lader) inleveren op school.  
2. In de Chromebook doet u een briefje of post-it waarop duidelijk het volgende staat geschreven:  
    uw voor- en achternaam, de voor- en achternaam van uw kind(eren), de groep waarin  
    uw kind(eren) zit 
3. Meester Niels, de ICT-coördinator, controleert alle Chromebooks.  
4. Uw kind krijgt vrijdag de 12e juni een bewijs mee dat de Chromebook is ingeleverd. 
 
Plusgroep. 
Vanaf woensdag 10 juni zal juf Cornélie de plusklas-leerlingen weer onder schooltijd begeleiden. 
 
Cito-toetsen, rapporten, oudergesprekken en traject voortgezet 
onderwijs.  
Dit schooljaar worden er geen Cito-toetsen meer afgenomen. 
Ook de rapporten zullen in een andere vorm verschijnen. De 
bijbehorende oudergesprekken zullen ook niet plaatsvinden. 
Meer informatie ontvangt u in een aparte brief. 

 
De afspraken! 
 

- Ouder(s)/verzorger(s) mogen niet op het schoolplein komen.  
- Slechts 1 volwassene brengt en haalt het kind/kinderen.  

Uw kind kunt u tot het hek begeleiden en dan overdragen aan 
de leerkracht.  

- Ook bij het hek graag de 1,5 meter afstand bewaren tot elkaar. 
- Vanwege spreiding zijn er verschillende entrees en verzamelplekken voor de leerlingen: 

Leerlingen groep 1: via het hek naar het kleuterplein en dan naar juf (ouders langs de heg) 
Leerlingen groep 2: via het hek bij Otje en dan naar de juf op het middenbouwplein 
Leerlingen groep 3/4: via het hek bij de gymzaal en dan op middenbouwplein 
Leerlingen groep 5/6: via het hek bij de grote parkeerplaats en dan op het bovenbouwplein 
(kant van de hoofdingang) 

Leerlingen groep 7/8: via het hek bij de kleine parkeerplaats en dan op het bovenbouwplein 
(kant van groep 8) 

- De leerkrachten staan om 8.20 uur op het plein om de leerlingen te verzamelen en nemen 
de leerlingen om 8.30 uur mee naar binnen. 

- De gymzalen zijn nog niet opengesteld door de gemeente. Er zal een sportieve activiteit op 
het plein of bij regen in de speelzaal worden georganiseerd. 
De gymlessen zullen weer volgens het ‘oude’ rooster op dinsdag en vrijdag plaatsvinden. 

- Om 14.30 uur komt de leerkracht weer met de leerlingen naar het plein om uw zoon of 
dochter weer aan u over te dragen. 

- Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de buitenschoolse opvang. 
- De leerling dient thuis te blijven wanneer hij/zij ziekteverschijnselen heeft, ziek is,  

of iemand uit het gezin verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid heeft. 

 
Meer informatie. 
Het RIVM houdt de ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19 in de gaten en stelt zo nodig 
adviezen bij. De meest actuele informatie vindt u op de website van het RIVM: 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.  
Daarnaast heeft de Rijksoverheid speciaal voor scholen en kinderopvang veel gestelde vragen over 
het coronavirus opgesteld.  
U kunt deze informatie terugvinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang 

Ik wens u een fijne week toe. Lilian Schuurman   



 


