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Hoogland, 6 mei 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Maandag 11 mei openen wij de schooldeuren. Wij kijken er naar uit om de kinderen weer te mogen 

ontvangen. Met elkaar hebben wij afspraken gemaakt om dit zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Daarvoor volgen wij de richtlijnen van de overheid en ons bestuur. Er is overleg geweest met de 

medezeggenschapsraad over de herstart van het onderwijs op school. In deze brief informeren wij u 

puntsgewijs over deze herstart. De afspraken gelden in ieder geval tot en met 20 mei. 

 

Indeling groepen 

Wij gaan werken met halve groepen die een hele dag naar school gaan. De bestaande groepen hebben we 

in tweeën gesplitst: groep 1 en groep 2. We hebben daarbij rekening gehouden met kinderen uit één gezin. 

De kinderen gaan om de dag naar school. In de bijlage de groepslijst van uw kind. Daarin ziet u of uw kind in 

groep 1 of groep 2 zit. Als u dit weet, kijkt u vervolgens in het schema onderaan deze brief om te zien welke 

dagen uw kind naar school gaat. Mocht er verlenging komen na het Hemelvaartweekeinde, dan zetten we 

het principe van om de dag naar school voort tot Pinksteren. 

Wij verwachten alle kinderen weer op school, tenzij uw kind of een gezinslid tot de risicogroep behoort. In dat 

geval neemt uw contact op met Chantal of Sandra. 

 

Brengen en halen 

Ouders/verzorgers en andere volwassenen kunnen wij helaas niet toelaten op het plein en in de school. Laat 

kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen. De jongere kinderen kunt u brengen tot het hek, kom 

alleen en lopend of met de fiets. De kinderen worden door de eigen leerkracht op het schoolplein 

opgevangen en gaan samen met de leerkracht naar binnen. Kijkt u in het schema onderaan deze brief om te 

zien of uw kind via het voorplein of achterplein naar binnen gaat en weer naar buiten komt. Het afscheid 

nemen kan in deze bijzondere situatie lastig zijn voor uw kind. Een tip is om thuis alvast afscheid te nemen van 

elkaar en als uw kind het echt moeilijk heeft iets vertrouwds van thuis mee te geven, bijvoorbeeld een knuffel. 

 

Voorbeeld: Roos zit in groep 1-2b van juf Ilse en Suzanne. Zij is ingedeeld in groep 1, dan mag zij 11, 13, 15 en 

19 mei naar school. Ze komt via het hek op het voorplein naar haar juf. Vanaf daar gaat ze met haar juf naar 

binnen. 

 

In het lokaal 

De jas en tas gaat mee het lokaal in. De kinderen hangen hun jas over hun eigen stoel en hun tas zetten ze 

staat naast de stoel. De kinderen en de leerkracht houden de nodige afstand en komen de (hygiëne) 

afspraken na die de leerkracht met ze bespreekt.  

 

Onderwijs 

We zullen in de groep veel aandacht hebben voor het sociale en emotionele aspect van deze crisis en het 

hernieuwd kennismaken met elkaar. In de komende onderwijsperiode zullen we ons daarnaast vooral richten 

op de kernvakken. De kinderen krijgen voor de dagen dat ze thuis zijn huiswerk. Via de leerkracht krijgt u meer 

informatie over het huiswerk. Maakt u zich geen zorgen over de periode dat de kinderen niet op school zijn 

geweest. Ze hebben heel veel geleerd, soms een beetje anders dan anders. Wilt u de materialen die thuis zijn 

gebruikt de eerste dag mee naar school geven? En er zorg voor dragen dat de huiswerkmaterialen telkens 

weer mee naar school gaan? Er zijn in deze periode geen gymlessen in de sporthal. Als er een jarige is wordt 

dit in de klas gevierd, maar helaas kan er in deze periode niet getrakteerd worden. 

Als uw kind nog niet naar school kan (alleen in overleg met schoolleiding), omdat bijvoorbeeld een ouder tot 

de risicogroep behoort, dan neemt de leerkracht contact op om afspraken te maken over het onderwijs en 

de communicatie. 

De kinderen die ondersteuning krijgen van Eline Vos, krijgen dit op afstand. Dit geldt ook voor de 

ondersteuning in Lefland van Ellen Kentie. 
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Wekelijks op woensdag stuurt de leerkracht een Parrobericht naar de u om u te informeren over de 

groepszaken. 

 

Kinderopvang 

De mensen van Ska zijn vandaag bij ons overleg geweest. We informeren alle partners in de kinderopvang 

over onze organisatie. Neemt u zelf contact op met uw kinderopvangorganisatie. 

 

Bezetting 

De meeste leerkrachten kunnen starten met werken. Lisette van der Sluis zal vanuit huis werken. Ellen Kentie 

vervangt haar op school samen met Femke van der Hilst. Als er leerkrachten ziek zijn of om andere reden niet 

kunnen werken, zullen wij dit proberen op te lossen. U zult begrijpen dat dat niet makkelijk is in deze periode, 

dus als wij geen andere mogelijkheid zien zal u worden gevraagd uw kind thuis te houden. 

 

Voorzorgsmaatregelen en hygiëne  

Op bijgevoegde poster de voorzorgsmaatregelen waaraan wij ons allemaal dienen te houden. De posters 

hangen zichtbaar in de school. Wij vragen u om deze voorzorgsmaatregelen ook met de kinderen te 

bespreken. Tevens is er een poster bijgevoegd met voorzorgsmaatregelen voor de ouders/verzorgers. Wij 

vragen nadrukkelijk uw aandacht hiervoor. 

In de toiletgroepen is vloeibare handzeep en handdoekpapier aanwezig. Evenals in de klaslokalen waar ook 

desinfecterende gel voor de handen aanwezig is. De toiletten, deurklinken, trapleuningen en tafels worden 

dagelijks extra schoon gemaakt. 

 

Noodopvang 

Evenals de afgelopen periode verzorgen wij noodopvang voor ouders/verzorgers die werkzaam zijn in 

beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Ook ouders/verzorgers 

die in vitale bedrijven werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen hun kinderen naar de 

noodopvang brengen als er geen andere oplossing is. Via deze link de lijst van de overheid die wij hanteren. 

De kinderen worden tijdens de noodopvang opgevangen in hun eigen groep. Wilt u hier gebruik van maken, 

neem dan uiterlijk vrijdag telefonisch contact op met Rita. 

 

Naast dat de kinderen en wij zin hebben om weer te beginnen, kan deze nieuwe situatie ook de nodige 

spanning met zich meebrengen. Wij zijn ons hiervan bewust en we hebben elkaar nodig om hier goed mee 

om te gaan. Wij hebben het volste vertrouwen in onze samenwerkingskracht. Ook als u voorafgaand aan de 

start iets kwijt wilt, neem dan gerust contact op met de leerkracht. Of als er naar aanleiding van deze brief 

nog vragen zijn, stel ze dan gerust. Wij zijn tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar en te bereiken via het e-

mailadres van de school. 

 

Hartelijke groet, namens het team, 

 

Chantal van der Meer 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

 

GROEP 1: naar school op 11, 13, 15 en 19 mei 

GROEP 2: naar school op 12, 14, 18 en 20 mei 
 

Brengen en halen 

08:25 voorplein 

14:15 voorplein 

Brengen en halen 

08:25 achterplein 

14:15 achterplein 

1-2A 

1-2B 

6-7 

7 

8 

Peuters SKA (08:30!) 

1-2C 

2-3 

3-4 

4 

5 

5-6 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen

