
 

 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Op dinsdag 21 april heeft premier Rutte een persconferentie gegeven waarin ons is medegedeeld dat de 
basisscholen vanaf maandag 11 mei, onder voorwaarden weer open mogen. In deze nieuwsbrief zullen we 
deze voorwaarde benoemen en uitleggen hoe wij het gaan organiseren. In korte tijd hebben we het gehele 
onderwijsplan van de school moeten veranderen en het heeft ons ook geleerd dat we flexibel en deskundig 
zijn, maar ook dat het soms in de praktijk anders uitpakt en bij geschaafd moet worden.  
 
  

Indeling en schooltijden 
Alle kinderen komen 50% van de onderwijstijd naar school. Elke groep is gesplitst in 
twee groepen, groep A en groep B. We hebben rekening gehouden met broertjes en 
zusjes uit 1 gezin. Onze indeling van de groepen hebben we weloverwogen gemaakt en 
kan niet gewijzigd worden. De groepsleerkracht stuurt u de informatie over de indeling 
van de groepen.  

Alleen voor 11 mei is er gekozen voor een afwijkende tijd. Groep A komt van 10:00 uur tot 11:00 uur naar 
school en groep B komt van 12:00 uur tot 13:00 uur naar school. Op dit contactmoment zal vooral het 
elkaar weer zien centraal staan! Vanaf 12 mei komen de kinderen naar school van 8:30 uur tot 14:00 uur 
op de afgesproken dagen. Op de thuiswerkdag werkt uw kind aan de taken die met de leerkracht van te 
voren op school zijn afgestemd. De leerkracht verzorgt geen instructiebrieven of filmpjes meer, de 
instructie gebeurt tijdens het contactmoment op school. Uw kind blijft op deze manier 5 dagen met 
schoolwerk bezig, behalve in de week van Hemelvaart.  
 
Kleuters hebben geen thuiswerk. Zij hebben alleen contact gebonden tijd. Zij zijn om de dag op school.  
Hieronder staat het verdelingsschema aangegeven voor groepen en dagen:  
 
Groep A  
 
Dinsdag 12 mei 
Donderdag 14 mei 
Dinsdag 19 mei 
Dinsdag 26 mei 
Donderdag 28 mei 
Vrijdag 29 mei 
 

Groep B 
 
Woensdag 13 mei 
Vrijdag 15 mei 
Maandag 18 mei 
Woensdag 20 mei 
Maandag 25 mei 
Woensdag 27 mei 

 

 
Halen en brengen  
Maximaal één volwassene brengt de kinderen naar school en haalt ze weer op. We 
hebben het dringende verzoek om met de fiets of lopend naar school te komen. Er 
zullen meer kinderen alleen naar school komen en we willen dit graag zo veilig mogelijk 
organiseren.  
 



Ouders mogen niet op het schoolplein komen, alleen voor de ouders van de kleutergroepen maken we 
hiervoor een uitzondering. Ze dienen wel op gepaste afstand te blijven van de leerkracht en andere ouders 
en kinderen. Zorg dat het afscheid met uw kind kort en bondig is, dit helpt uw kind om zelfstandig naar 
binnen gaan. We hebben een verdeling gemaakt voor de groepen en ingangen. De kinderen gebruiken de 
eigen kapstok voor de jassen en tassen.  
 
Groep 1/2 A en B – hoofdingang 
Groep 3 – via de eigen deur op de patio 
Groep 4 – via de achterdeur 
Groep 5 t/m 8 – via de zijdeur 
 
De schooldeur gaat om 8:20 open en kinderen kunnen zelfstandig naar binnen. De leerkracht zal in de 
groep aanwezig zijn. Tijdens het inloopmoment zijn er geen volwassenen in de gang. Twee leerkrachten 
houden buiten toezicht op het hanteren van het beleid en de ondersteuning bij het naar binnen gaan.  
 
Bij het naar huis gaan zullen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 op gepaste afstand met de groep naar 
buiten komen om 13:50 uur.  Op deze manier kan de leerkracht kort controleren met wie de kinderen naar 
huis gaan. Er is geen ruimte voor een gesprek met de leerkracht bij het ophalen. We vragen u om zo snel 
mogelijk naar huis te gaan en niet onnodig te blijven hangen. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 geldt dat 
ze om 14:00 uur zelfstandig naar huis kunnen gaan.  
 

 
 

 
Thuis blijven!   
Om voor alle kinderen en leerkrachten een fysieke veiligheid te creëren is het belangrijk 
om streng toe te zien op kinderen en leerkrachten met de volgende klachten:  

• Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot  38ºC 
en koorts. 

• Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft. 

• 24 uur klachtenvrij = weer naar  school. 

De leerkracht zal direct contact opnemen met de ouders bij twijfel en aanwezigheid van deze klachten. We 
weten dat het hooikoorts seizoen ook weer is begonnen, maar nemen geen enkel risico in deze tijd! 
Kinderen met hooikoorts klachten in niezen en hoesten blijven dus thuis.   
 

 

 
Afstand  
 

• Tussen kinderen: 1,5m afstand houden niet nodig  
• Tussen onderwijspersoneel en kind: preventief zoveel mogelijk 1,5m afstand      
• Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand. 

In de groep kunnen de kinderen in groepjes zitten en staan de tafels niet bewust uit elkaar. De leerkracht 
probeert wel de afstand tot kinderen te behouden. Bij calamiteiten zal de leerkracht deze regel niet 
hanteren. Het team heeft wel afspraken gemaakt hoe ze onderling de afstand bewaken.  
 

 

 
Pauze en gym 
De kinderen spelen op het plein en veld onder toezicht van een leerkracht. Gelijktijdig 
zullen er telkens 2 groepen buitenspelen. We doen dit op de gebruikelijke tijden en na 
inzicht van de eigen leerkracht.  We vinden het belangrijk dat kinderen bewegen en met 
elkaar spelen.  
 



Juf Demi zal twee dagen in de week aanwezig zijn om buitenspel activiteiten te verzorgen. Hiervoor is een 
rooster gemaakt, zodat alle kinderen hier profijt van hebben. De eigen leerkracht is hierbij niet aanwezig en 
heeft tijd voor andere werkzaamheden.  
 
Het schoolzwemmen voor de groepen 5 en 6 komt voorlopig te vervallen. Hierover krijgt u als ouder na de 
meivakantie verder bericht. Ook de sporttoernooien of sportdagen zijn komen te vervallen. 
 
De kinderen hebben geen afstandsbeperking van 1,5 meter en kunnen daarom ook vrij spelen en werken, 
zowel op het plein als in de school. De schoonmaak zal wel regelmatig de materialen schoonmaken.  
 
Het schoolfruitproject is afgelopen. Kinderen nemen weer zelf fruit, drinken en een lunch mee naar school. 
In de groep lunchen ze samen met de leerkracht. De leerkracht zal in de onderbouw niet het fruit snijden of 
schillen. Over de levering van de schoolmelk is bij ons nog niets bekend. Mocht dit weer geleverd worden, 
dan hoort u dat van ons.  
 
Mochten kinderen jarig zijn in deze periode, maak dan afspraken met de leerkracht over het vieren van het 
feest. De kinderen mogen wel elkaar trakteren, mits het verpakt is.  
 

 

 
Kwetsbare groep leerkrachten 
We zijn als team gezond deze periode door gekomen en kunnen na de meivakantie de 
groepen gaan draaien. In een enkele groep komt er een invaller, vanwege een leerkracht 
die in een kwetsbare risicogroep valt. We hanteren hiervoor de richtlijn van het RIVM.  
 

De leerkrachten die vallen in een kwetsbare risicogroep blijven op afstand wel betrokken bij het onderwijs, 
de groep en de school. Ze zullen alleen fysiek niet aanwezig zijn op de school. Daarnaast hanteren we ook 
een streng beleid op de corona gerelateerde klachten zoals hoesten, verkoudheid en koorts. Dezelfde 
richtlijn als voor de kinderen zijn daarvoor leidend. Het kan wel lesuitval tot gevolg hebben, want alle 
invallers zijn op dit moment al binnen de Stichting ingezet om alle scholen draaiend te houden.  
 
We zullen over ziekte en besmetting van kinderen, ouders en leerkrachten geen uitspraken doen. Als 
school zullen we meeleven met de gezinnen en ook ondersteunen waar mogelijk, maar hebben respect 
voor de privacy. Mocht het noodzakelijk zijn om hierover wel te communiceren, dan zal dit altijd in 
afstemming zijn met het kernteam van de Stichting.  
 
Hygiëne  
De school zal extra hygiëne maatregelen nemen. In iedere groep staat er een pompje met zeep en 
desinfecterende spray en doekjes. Onze medewerkers van Lucrato maken regelmatig de deurklinken en de 
tafeltjes schoon tijdens het buitenspelen. Ook de toiletten worden vaker gereinigd. We laten de kinderen 
bij binnenkomst, voor en na het buitenspelen en voordat ze naar huis gaan extra de handen wassen. Ook 
laten we de deuren van de klaslokalen zoveel mogelijk open gedurende de dag en ventileren we extra 
goed. We nemen de hygiëne zeer serieus! 
 
Noodopvang 
Voor kinderen van ouders in de vitale beroepen blijven we noodopvang aanbieden op niet contactdagen. 
Dit is natuurlijk lastiger te organiseren omdat er geen ambulante leerkrachten meer zijn. Mocht u echt 
geen andere oplossing hebben dan wordt uw kind tijdens de niet-contactdagen bij voorkeur geplaatst in de 
eigen groep. Criterium hierbij is: de groep waar uw kind in wordt geplaatst mag niet te groot worden. Dat is 
met name in de onderbouw een uitdaging. Uw kind werkt die dag gewoon mee met de groep waarin hij op 
dat moment zit. Noodopvang dient u van te voren door te geven aan de directeur van de school. Altijd per 
mail: m.beekman1@veluwseonderwijsgroep.nl  

 



Beginsituatie 
Om 11 mei goed aan de slag te kunnen gaan is het belangrijk om te weten welke impact deze periode heeft 
gehad voor u en uw kind. We willen u dan ook vragen om een vragenlijst in te vullen, zodat de leerkracht 
hierop kan inspelen. Via deze link komt u bij de vragenlijst: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04Ih2TpK3I4shZHrbQl2ctuI_ZU
QjRLRjRQVkdBSDVBMThSTzNMSzRVM0dZTiQlQCN0PWcu 
 
 
Tot slot 
U zult begrijpen dat het een hele puzzel is geweest om alles uit te denken en te organiseren. Voor 
leerkrachten start er nu weer een nieuwe periode waarin het onderwijs anders moet worden vormgegeven. 
Ik wil vanaf deze plaats het team en de MR ontzettend bedanken voor het meedenken en vormgeven van dit 
bijzondere onderwijs in deze periode. Alle ouders bedankt voor alle vormen van onderwijs die u naast uw 
werk hebt weten te verzorgen! Wat is er door iedereen enorm veel gedaan voor al die geweldig leuke 
kinderen in onze school. We zijn blij dat we hen, na een welverdiende vakantie, weer zullen ontmoeten! 
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