
 
 
 

Nieuwsbrief 8-5-2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Weer naar school!! 
Maandag 11 mei gaat de school weer open. We hebben er zin in!! In deze nieuwsbrief zetten we 
uiteen hoe we de kinderen weer gaan lesgeven op een veilige vertrouwde wijze. In de vorige update 
was de opstart op hoofdlijnen uiteengezet. Deze week hebben we deze hoofdlijnen uitgewerkt.  
 

• De kinderen gaan in twee groepen om en om een hele dag naar school. De andere dag 
werken ze thuis. De kinderen die maandag thuis zijn, starten dus thuis met hun weektaak.  
 

• Groep 1/2/3 heeft alle ochtenden les van juf Tessa, ’s middags is juf Sandra er. Juf Janneke 
werkt niet op school. Zij heeft videocontact contact met diverse kinderen op de dagen dat ze 
thuis zijn. 
Groep 4/5/6 maandag t/m woensdag juf Lizanne, donderdag en vrijdag juf Eke. 
Groep 7/8 maandag t/m woensdag juf Ineke en juf Lotte en donderdag en vrijdag juf Anouk. 
 

• De Prinses Margrietschool start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. CBS Vossersschool  
start om 8.45 en eindigt om 14.15 uur. De pauzetijden zijn per groep met de eigen 
leerkracht.  
 

• De Prinses Margrietschool gaat gebruik maken van het voorplein. Hier ontvangen we de 
kinderen, hier hebben we pauze en hier gaan we gymmen. CBS Vosserschool gaat gebruik 
maken van het andere plein en de trap van de nooduitgang aan de achterkant van de school. 
Bij hun wachten ouders op de stoep aan de Parnassiaweg. Zo scheiden we de groepen 
kinderen en ouders.  
 

• Ouders mogen niet op het schoolplein of in school komen. Contacten met de leerkrachten 
kunnen daarom alleen telefonisch of per WhatsApp plaatsvinden. Wij gaan de kinderen 
buiten ontvangen op het schoolplein op diverse plekken. Kinderen komen tussen 8.25 en 
8.30 uur naar school en komen zelfstandig het plein op. Fietsen komen allemaal op het 
schoolplein te staan. De kinderen verzamelen zich bij de eigen leerkracht op 1,5 m afstand 
van de leerkracht. Onder de kinderen geldt deze afstand niet. Deze groepen gaan met de 
leerkracht naar binnen. Ouders blijven achter het hek op 1,5m afstand van elkaar.  
 

• Groep 1/2/3 verzamelt bij het 1e bankje rechts op het plein. 
Groep 4/5/6 verzamelt bij het laatste bankje rechts op het plein. 
Groep 7/8 verzamelt bij het fietsenhok. 
 

• De kinderen hangen zelf hun jas en tas aan de kapstok. De kinderen moeten handen wassen 
met water en zeep bij begin schooluren, voor de pauze, na de pauze en na toiletgang. 
Elk kind heeft een vaste eigen plek. De opstelling in de lokalen is ruim, zodat de leerkracht 
zoveel mogelijk 1,5 m afstand kan bewaren. We realiseren ons dat dit m.n. bij de jonge 
kinderen niet altijd mogelijk is.  
 



• Bij het naar huis gaan van de kinderen om 14.00 uur (dit is vroeger dan normaal) brengen wij 
de kinderen weer naar hun plek op het plein en zullen de kinderen per groep het plein 
verlaten. Ouders blijven achter het hek en op 1,5 meter afstand van elkaar.  

 

• Alle spullen van school moeten maandag of dinsdag weer meegenomen worden naar school. 
Dus schriften, etuis etc. Gemaakt werk mag thuisblijven. Graag deze spullen ruim van 
tevoren in een tas stoppen zodat ze lang genoeg niet aangeraakt zijn.  

 

• De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe (overgenomen uit het 
opstartprotocol): 

 
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  
•  Neusverkoudheid.  
•  Hoesten.  
•  Moeilijk ademen/benauwdheid.  
•  Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
•  Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar 
school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  
•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school en de opvang.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 
dagen thuisblijven. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
•  Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  
•  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). Leerlingen van wie 
gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). 
 

• Een ziekmelding gaat via het gewone nummer 0562 798004 of via het nummer van de 
leerkracht. Bij twijfel, uw kind thuis houden. U houdt uw kind ook thuis wanneer er andere 
gezinsleden ziek zijn. Wanneer de leerkracht op school twijfelt aan de gezondheid van uw 
kind, dan wordt u gebeld en dient u uw kind direct op te halen van school. Telefonische 
bereikbaarheid tijdens schooluren is hiervoor nodig.  

 

• Een leerkracht die zich ziek meldt wordt, indien mogelijk, vervangen. Het kan voorkomen dat 
een groep thuis moet blijven i.v.m. vervangingsprobleem. Ook een leerkracht die gedurende 
dag twijfelt over gezondheid, gaat direct naar huis. De groep wordt die ochtend intern 
opgevangen.  

 

• Jarige kinderen willen graag trakteren. Het advies is dit niet te doen. Om toch een beetje aan 
het feestgevoel toe te kunnen komen, staan wij het wel toe als de jarige een grote zak met 
uitdeelzakjes meeneemt die op het eind van de dag mee naar huis genomen kunnen worden. 
Bijvoorbeeld grote zak met uitdeel chipszakjes of snoepzakjes. Deze periode geen traktaties 
voor de leerkrachten.  
 



• Op donderdag geeft juf Arine aan de groepen een beweeghalfuurtje op het schoolplein in 
eerste instantie. De kinderen gymmen in hun gewone kleding. Graag sportieve kleding en 
goed schoeisel deze dag, geen slippers.  
Over het schoolzwemmen is momenteel nog niks bekend. 

 

• Na schooltijd worden de gebruikte materialen afgenomen door de leerkrachten. De 
schoolschoonmaker doet de dagelijkse schoonmaak.  
 

• Er kunnen geen hoofdluiscontroles op school plaatsvinden. Wij vragen u daarom zelf de 
kinderen vaker te kammen en te controleren. Heeft uw kind hoofdluis dan willen we wel 
graag dat u het direct doorgeeft aan de leerkracht zodat we ook andere ouders kunnen 
waarschuwen. 

 
 
Met al deze richtlijnen en maatregelen gaan we ervan uit de opstart van onze school goed vorm te 
geven. Voor ons geen dagelijkse kost. Daar waar het anders en beter kan of moet, zullen we 
gaandeweg aanpassingen doen. Door het handelen naar de richtlijnen in het onderwijs hopen we dat 
de verspreiding van het virus onder controle blijft, niet alleen hier, maar in het hele land, opdat meer 
verruiming mogelijk wordt. We rekenen op uw steun hierin.  
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   
 
Namens het team, Esme Bijlsma 
Locatiedirecteur 

 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 

 
 
 
 

http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.ggdfryslan.nl/

