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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Afgelopen week kregen we bericht dat de scholen op 

maandag 11 mei weer voorzichtig open mochten gaan. Mooi 

nieuws voor de kinderen, ouders en scholen. 

Toch betekent dit organisatorisch nogal wat. Groepen 

moeten in tweeën gesplitst worden, er moeten lessen klaar 

gemaakt worden voor school én voor thuis, veel roosters 

moeten aangepast worden, er moet voldaan worden aan de 

vele voorschriften voor het RIVM. Het levert heel veel 

vragen op!  

Vragen waar we soms zelf het antwoord nog niet weten. 

Wat is allemaal haalbaar voor de leerkrachten?  

Er moet nu lesstof aangeboden worden in de klas én thuis. 

Wat als er een leerkracht ziek thuis komt te zitten of te 

maken krijgt met mensen die in de directe omgeving ziek 

worden? Er mag, zoals het nu staat, geen vervanging van 

buiten de school gevraagd worden. 

Hoe kunnen we de veiligheid en hygiëne van iedereen zo 

goed mogelijk bewaken? 

Zo zullen we de komende weken nog wel tegen meer 

praktische zaken aanlopen. 

 

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over hoe we de 

komende periode vanaf 11 mei gaan werken. 

 

Tot slot willen wij jullie allemaal een fijne vakantie 

toewensen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 

 

 

mailto:funemint@degreiden.nl
http://www.itfunemint.degreiden.nl/


 

Groepsindeling en schooltijden:                                                              

 

Onderaan deze Nieuwsbrief vinden jullie de groepsindeling zoals die voor de eerste 

weken is vastgesteld. Er wordt lesgegeven in twee groepen. We hebben een A en een B 

groep gemaakt. We hebben rekening gehouden met broertjes en zusjes die op school 

zitten, zodat ouders niet te maken hebben met wisselende dagen. Broertjes en zusjes 

zitten of samen in groep A of in groep B.  

 

Schooltijden: 

 

Groep 1-2-3:       8.35 – 14.00 uur  

Groep 4-5-6:      8.30 – 13.55 uur 

Groep 7-8:          8.25 – 13.50 uur  

Probeer zoveel mogelijk deze tijden aan te houden! Zorg dat kinderen niet al heel vroeg 

op of rondom het plein aanwezig zijn. 

 

Ingangen/uitgangen school: 

 

Groep 1a/b-2-3-via het plein en dan via eigen buitendeur naar/uit eigen lokaal  

Groep 1c -4 -5 - via de hoofdingang (aan de voorkant van school) 

Groep 6 en 8 via de zij-ingang bij het parkeerterrein (groep 6 gaat door de bieb, als de 

bieb niet open is. Is de bieb open, dan gaan zij door de hoofdingang naar buiten) 

Groep 7 gaat via het plein ’s ochtends in school en ’s middags via de hoofdingang eruit. 

 

Er staat een bord met aanwijzingen voor bij de school! Ook zijn juf Anneke en 

meester Jappie aanwezig op het plein. 

 

 

 

 

Kinderen van ouders in cruciale/vitale beroepen: 

 

Ouders van kinderen die moeten werken (en een cruciaal/vitaal beroep hebben) op de 

dag dat hun kinderen niet ingeroosterd zijn op school, kunnen contact opnemen met 

school om ze toch mee te laten draaien in hun groep op school. Dit moet wel, indien 

mogelijk, minimaal 2 dagen van tevoren  gemeld worden bij mij of de leerkrachten van de 

leerling. 

 

 

 

 

 



            

Richtlijnen RIVM en Rijksoverheid: 

 

Via onderstaande link vindt u meer informatie 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs            

 

Voor school gelden nog steeds onderstaande maatregelen:        

   

Welke maatregelen gelden tot en met 19 mei 2020? 

Het kabinet heeft besloten om de meeste huidige maatregelen te verlengen tot en met 

19 mei 2020. Gezondheidsadviezen zoals hieronder gelden dus nog steeds: 

* Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat nodig is. 

* Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar. 

* Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest of verhoging tot 37,5 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. 

* Was uw handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

 

In de week voor 19 mei 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna 

nodig is. 

 

Mocht de leerkracht vermoeden hebben dat een leerling koorts/verhoging heeft, dan 

wordt de temperatuur opgenomen. Is die boven de 37,5 graden Celsius dan wordt gebeld 

om de leerling op te halen! Dit geldt ook voor hoesten etc. 

Het is verstandig om zelf ’s ochtends bij uw kind(eren) eerst ook even de 

temperatuur op te nemen. 

 

 

 

Afspraken voor het brengen en halen van kinderen: 

 

Brengen: 

* De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Indien zij 

gebracht moeten worden, laten ouders hun kinderen alleen vanaf het parkeerterrein/of 

voor bij school naar het plein en in school gaan. 

*  ouders van kinderen van groep 1 t/m 3 brengen de kinderen bij het hek van school. De 

kinderen worden door de pleinwacht naar de klas gebracht. De buitendeur is open. 

 

Halen: 

* kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar hun fiets/auto. Ouders wachten in de auto of  

met hun fiets voor school. 

* kinderen van groep 1 t/m 3 mogen bij het hek opgewacht worden. We verwachten van 

ouders dat zij afstand houden van elkaar. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs


 

 

Regels in de klas en meenemen materialen: 

 

* Kinderen nemen hun jas en tas mee naar de klas en houden die bij zich. 

* Er wordt zo weinig mogelijk door de klas gelopen. 

* Kinderen komen niet in andere groepen, behalve kinderen die voorheen ook al lessen in 

andere groepen volgden. 

* De gymlessen bevatten weinig /tot geen contactmomenten. Het is aan de leerkracht 

zelf of hij/zij wel gymlessen geeft. 

* De leerkrachten houden waar mogelijk de 1.50 m afstand tot de leerlingen. 

* Verjaardagen worden wel in de klas gevierd, maar er mag niet getrakteerd worden. 

 

Op de dagen dat de kinderen van gr. 3 t/m 8 naar school gaan, moeten zij zeker hun 

rekenboek, werkboek, taalboek, spellingsboek, uitlegkaarten en bijbehorende schriften 

meenemen naar school. De leerkrachten geven dit zelf duidelijk aan in hun weekplanning. 

Daarin zal ook vermeld worden welke andere boeken/schriften/werkboeken mee naar 

school moeten.  

 

 

Ophalen materialen woensdag 6 mei: 

 

Rooster ophalen schoolspullen voor de kinderen: woensdag 6 mei 2020. 

Mochten er ouders meerdere kinderen op school hebben in verschillende groepen, dan 

kunnen zij dit op hetzelfde tijdstip ophalen: 

 

Tijdstip:   Welke groep? 

9.10 –9.30 uur  Groep 3 en 6 

 

9.40 –10.00 uur  Groep 4 en 7 

 

10.10 -  10.30 uur  Groep 5 en 8 

 

    Groep 1 en 2: materialen worden thuisgebracht!!! 

 

14.00 - 14.30 uur  Voor ouders/leerlingen die de materialen niet op het eerder 

aangegeven tijdstip op kunnen halen. Of anders even een 

berichtje naar funemint@degreiden.nl, mochten jullie 

helemaal niet in staat zijn om de materialen te halen. 

 

 

 

 

 



 

 

* Agenda:           

  

 

* Voorlopig even geen extra activiteiten! 

 

* 11 mei:  Herstart scholen 

* 21/22 mei: Hemelvaart 

* 1/2 juni:   Pinksteren 

 

 

 

 

 
Foto’s op www.itfunemint.nl of www.facebook.com  
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