
 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Hierbij willen wij u informeren over de gedragsregels m.b.t.  hygiëne en 

veiligheid en de inhoud van ons onderwijs. We gaan de komende periode in de 

eerste plaats veel aandacht geven aan het welzijn van de leerlingen. Zij komen vast binnen vol 

verhalen, vragen en ervaringen. Misschien is het voor uw kind ook wel weer spannend om naar 

school te gaan. Onze leerkrachten gaan hier de eerste dagen veel aandacht aan besteden, een 

luisterend oor bieden, geruststellen waar nodigen vast veel vragen beantwoorden. 

U begrijpt dat we niet “gewoon” weer naar school kunnen gaan zoals in de periode voor de 

coronacrisis. Voor de veiligheid van kind(eren) en alle medewerkers van de school, hebben wij een 

geheel aan maatregelen en gedragsregels opgesteld die er voor gaan zorgen dat we in maximale 

veiligheid en met vertrouwen samen kunnen zijn in en om ons gebouw. Wij vragen u onderstaande 

goed door te lezen en het ook te bespreken met uw kind(eren). 

Hygiëne 

We hanteren de richtlijnen van het RIVM 

- Kinderen met ziekteverschijnselen mogen niet naar school 

- Kinderen moeten voordat ze naar school komen thuis hun handen wassen 

- In ieder lokaal staat reinigingsgel 

- Bij binnenkomst en vertrek (ook bij pauzes) reinigt ieder zijn handen met reinigingsgel 

- In iedere groep zijn tissues en keukenrollen aanwezig  

- De toilet-units worden (zoals we gewend zijn) gebruikt door 1 groep 

- Deuren staan zoveel mogelijk open zodat we geen klinken aan hoeven te raken 

- Tussentijds zullen klinken, kranen en toiletten gereinigd worden 

- In elke groep zal zeer regelmatig aandacht besteed worden aan het hanteren van deze 

hygiëneregels. 

 

Eten drinken / Kleding 

- Wilt u de jongere kinderen jassen en schoenen laten dragen die  (zo mogelijk) zelfstandig aan 

en uit te trekken zijn 

- Jassen en tassen worden aan de eigen stoel gehangen 

- De kinderen brengen geen speelgoed van huis mee naar school 

- Wij vragen u om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf genuttigd kan worden 

(geen lastige bekers en fruit dat schoongemaakt moet worden/ tosti’s) 

- Helaas kunnen jarigen geen traktatie uitdelen in hun eigen groep en rondgaan naar de 

andere groepen. Elke leerkracht zal voor de jarige Job of Jet een mogelijke en passende 

manier vinden om een verjaardag fijn te vieren. 

 

Brengen en halen/Communicatie 

- Ouders komen niet op het schoolplein en in de school. Afscheid nemen en het afzetten van 

kinderen vindt plaats op de parkeerplaats en op het trottoir rond de school 

In en om de school zijn looproutes en plekken gemarkeerd 



- Alle medewerkers van de school dragen een hesje om goed zichtbaar te zijn voor de kinderen 

- Kinderen lopen naar de gemarkeerde plek op het plein van hun groep en wachten op de 

leerkracht 

- Ouders/ verzorgers en leerkrachten communiceren per telefoon of mail. Indien strikt 

noodzakelijk maken we een afspraak op school 

- De kinderen van groep 1/2 worden om 08.20 bij het hek bij de hoofdingang door de juffen 

opgewacht en direct meegenomen naar de klas. U kunt buiten het hek afscheid nemen van uw 

kind  

- De kinderen van de groepen 3/4 en 4/5 komen om 08.30 uur de school in via de zij-ingang bij 

onderbouw 

- De kinderen van de groepen 5, 5/6 en 6 komen om 08.30 uur de school in via de hoofdingang 

- De kinderen van de groepen 6/7 , 7,8 , 8A en 8B komen om 08.30 uur de school in via de zij-

ingang bij de bovenbouw 

- Bij het naar huis gaan zullen de groepen de school gefaseerd verlaten. 

 

Fysiek contact 

- Volwassenen houden anderhalve meter afstand tot elkaar 

- Deze anderhalve meter afstand hanteren wij zo veel mogelijk tussen kinderen en leerkrachten 

- Wanneer leerlingen gedrag vertonen waarbij zij een gevaar voor zichzelf of andere vormen en 

daardoor fysiek begrensd moeten worden door ons, staat de veiligheid voorop. Indien een 

leerling niet reageert op onze mondelinge correcties en aanwijzingen, kan de school overwegen 

andere maatregelen te nemen. In zo’n geval nemen wij direct contact met u op. 

Pauzes 

- De kleine en grote pauze gaan wij verspreid organiseren. De kinderen spelen met hun eigen 

groep buiten. 

Opbouw van het onderwijs 

Tot en met woensdag zullen wij ons vooral richten op het welzijn van de kinderen. Dan gaan wij nog 

niet groepsdoorbroken werken. Dit starten wij vanaf donderdag weer op. Alle gymlessen zullen op de 

reguliere dagen in kleinere groepjes worden gegeven, indien mogelijk buiten. 

Logopedie en kinderoefentherapie worden de eerstkomende weken nog niet gegeven. Ook de 

stagiaires zullen nog niet in de school aanwezig zijn. 

 

Voor nu wensen wij jullie een heel fijne, zonnige meivakantie toe en graag tot 11 mei! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ingrid Teunissen 

directeur 


