
 
 
 

Nieuwsbrief 3 juni 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Weer naar school!! 
Maandag 8 juni gaan alle kinderen weer naar school. We hebben er zin in!  
In deze nieuwsbrief zetten we uiteen hoe we de kinderen weer gaan lesgeven op een veilige 
vertrouwde wijze. Wij hebben met het team gezocht naar een goede manier om deze heropening in 
te richten. 
In verband met de afwezigheid van een aantal personeelsleden betekent dit voor onze school dat de 
groepen 4 t/m 8 volledig bemenst kunnen worden.  
Voor de groepen 1 t/m 3 kunnen we de groep 4 dagen bemenst krijgen. Op vrijdag gaat deze groep 
daarom niet naar school en is er geen sprake van online les. De leerkrachten die werkzaam zijn op 
school in deze groep: 

• Juf Tessa: maandag, dinsdag en donderdag de hele dag 

• Juf Sandra: alle ochtenden van maandag t/m donderdag 

• Juf Eke: woensdag de hele dag  
 
De groepen 5 t/m 8 gaan op maandag t/m vrijdag naar school en krijgen les van hun eigen 

leerkrachten. 

Onze schooltijd blijft van 8.25uur tot 14.00uur, zodat we de drukte met de verkeerstromen en contacten 

tussen volwassenen met het uitgaan van de beide scholen kunnen beperken. 

Hieronder een aantal zaken die worden nageleefd met de heropening van de school. 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de 
scholen in het basisonderwijs: 
 

• Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 
 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
 

• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 
worden. 

 

• Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

 

• Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. Contacten met de 
leerkrachten kunnen daarom alleen telefonisch of ‘online’ plaatsvinden. 
 

• Buitenspelen tijdens de pauzes gebeurt met de eigen school. 
 

• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 

• Kinderen komen tussen 8.20 en 8.25 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. De 
groepen gaan met de leerkracht naar binnen.  

       Ouders blijven achter het hek op 1,5m afstand van elkaar en mogen niet het schoolplein op.  
       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. 

 

• Bij het naar huis gaan van de kinderen om 14.00 uur brengen de leerkrachten de kinderen 
naar buiten en zullen de kinderen het plein verlaten. Ouders blijven achter het hek.  
 

• 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.  

 

• De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het 
onderwijs toe: 

 
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). 

        

• Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.  
 

• Een ziekmelding gaat via het gewone nummer 0562 798004 of via het nummer van de 
leerkracht. Bij twijfel, uw kind thuishouden. 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.  

 

• Met ingang van 8 juni wordt geen noodopvang meer aangeboden. 
 

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

• 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 chip zakjes of snoepzakjes. Deze periode geen traktaties 
voor de leerkrachten. 
 

• 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.  
 
In de nieuwsbrief van vrijdag 12 juni informeren we u over groepsindeling van volgend schooljaar. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   
 
Namens het team, Esmé 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/

