
 
 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Hierbij onze nieuwsbrief van augustus 2020. Het nieuwe schooljaar 2020-2021 staat op het punt van 

beginnen en de zomervakantie is bijna voorbij. We kijken er naar uit om alle kinderen weer te 

ontmoeten en te starten met het nieuwe schooljaar. Na een heerlijke vakantie staat het team van 

leerkrachten weer klaar om er samen een mooi jaar van te maken. We hebben ook aan de start van 

het nieuwe schooljaar te maken met coronamaatregelingen. Een van de regels gaat over geen ouders 

in de school en dit blijft nog even van kracht! Hieronder zetten we nog alles even op een rij:  

 

Deze richtlijnen zullen wij hanteren op de Krugerstee:  

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

• Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden;  

• Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein (uitzondering voor kleuterouders) en niet in 

de school, mits ze zijn uitgenodigd door een leerkracht en bevraagd zijn op hun gezondheid.  

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

 

Halen en brengen  
Voor het halen en brengen gelden de zelfde afspraken als voor de vakantie. Kinderen komen 

zelfstandig de school binnen. De ouders blijven buiten het schoolplein. Voor de ouders van de 

kleuters is er een uitzondering, deze mogen indien nodig op het schoolplein komen. Ze mogen niet 

mee de school in. Bij het naar huis gaan zullen de leerkrachten van de groepen 1 en 2 op gepaste 

afstand met de groep naar buiten komen om 13:50 uur, door de hoofdingang.  Op deze manier 

hebben we een grotere spreiding van ouders op hetzelfde moment.  

 

De ingangen gelden voor het in en uitgaan van de school. De kinderen van groep 3 en 4 komen aan 

de achterkant weer de school uit. De leerkracht zal ook aan deze kant staan.  

Groep 1/2 A en B – hoofdingang 

Groep 3 en 4 – via de achterdeur 

Groep 5 t/m 8 – via de zijdeur 

De kinderen van groep 3 en 4 lopen met de kinderen mee naar buiten aan de achterzijde van de 

school, bij het veld.  

We vragen u om rekening te houden met de drukte om de school en in het paadje tussen de beide 

scholen. Het is wenselijk om het schoolplein te betreden via de voorzijde van de school of de 

achterzijde en de ingang naar de schuur minder te gebruiken.  

 

Tussentijds ophalen of iets brengen 

Mocht u tussendoor een kind komen halen voor een doktersbezoek, dan kunt u zich melden bij het 

raam van de groep, directie of IB-er. Zij zullen u dan verder helpen zonder dat u de school moet 

betreden.  



Thuis blijven!   
Het is nog steeds zo dat we u vragen uw kind thuis te houden met de volgende klachten: 

- Bij verkoudheid van uw zoon/dochter blijft hij/zij zelf thuis. 24 uur na het verdwijnen van 

de verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, niezen, hoesten) mag uw zoon/dochter 

weer naar school;  

- Bij gemeten koorts (boven de 38 graden) bij één van de gezinsleden blijven alle kinderen 

uit het gezin thuis;  

Om een goede beslissing te maken gebruiken we een goedgekeurde beslisboom, via onderstaande 

site kunt u deze downloaden. Er zijn twee versie, zowel voor kinderen t/m 6 jaar en voor kinderen 

van 7 t/m 12 jaar.  

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind  

 

Voor de leerkrachten gelden dezelfde regels. Een leerkracht met klachten mag geen lessen verzorgen 

en zal zich zo spoedig mogelijk laten testen. Deze strenge regeling is belangrijk om te hanteren. Het 

kan een probleem op leveren in de bezetting en we zullen zo goed mogelijk dit proberen op te vullen. 

Toch vragen we uw begrip als we verzoeken om uw kind thuis te houden. 
 

Pauze en gym 
De kinderen spelen op het plein en veld onder toezicht van een leerkracht. Gelijktijdig zullen er 

telkens 2 groepen buitenspelen met een leerkracht.  We vinden het belangrijk dat kinderen bewegen 

en met elkaar spelen. 

 Juf Demi zal twee dagen in de week aanwezig zijn om gymlessen te verzorgen. De gymlessen zijn op 

de dinsdag en vrijdag en worden weer gegeven in de Koekoek. De kleuters zullen ook gym krijgen van 

juf Demi in de Koekoek. De leerkracht informeert u hier verder over! 
 

Ouders in de school  
Als school volgen we het advies dat de ouders zeer beperkt in school mogen. We kiezen hiervoor om 

de riscio’s zoveel mogelijk te beperken. Ouder komen alleen op afspraak in de school. Vooraf zullen 

we u ook een aantal vragen stellen. Na deze triage kunt u toestemming krijgen. Het bezoek zal 

worden vastgelegd in een logboek. Dit zijn de vragen: 

 

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind


 

Alternatief voor de informatieavond 
De gebruikelijke informatieavond kunnen we niet door laten gaan. Toch is het contact met u als 

ouder erg belangrijk en hebben we gekeken naar de mogelijkheden. Alle groepen zullen volgende 

week op vrijdag een informatieboekje meegeven, hierin staat allerlei informatie over de groep van 

uw kind. 

De ouders van groep 1 t/m 4 krijgen een uitnodiging om zich in te schrijven voor een kijk- en 

kennismakingsmoment in de groep. 1 ouder kan samen met het kind een kijkje nemen in de groep en 

de leerkracht zal in de groep aanwezig zijn voor algemene vragen. Deze momenten zijn na schooltijd 

van 14:30 tot 15:00 of van 15:30 uur tot 16:00 uur.  

De leerkrachten van groep 5 t/m 8 zullen de eerste 2 weken van 14:00 – 14:15 uur naar buiten 

komen. U kunt ze in de buitenlucht een vraag stellen of even kort kennismaken.  

Daarnaast kan er in de komende 4 weken een startgesprek gepland worden op verzoek van u, de 

leerkracht of de leerling. Deze gesprekken vinden plaats op school na een triage. Hiervoor kunt u 

contact opnemen via Parro. 

 

Officiële communicatie vanuit de Stichting 
Quarantaine na vakantie 

Bent u met uw kind op vakantie geweest in een gebied waar een code rood of oranje geldt, dan 

adviseert het RIVM om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Kinderen vanaf 13 jaar mogen in dit 

geval niet naar school. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u adviezen 

voor de terugkomst uit een land.  

 

Ventilatie 

Ons schoolgebouw voldoet qua ventilatie aan het bouwbesluit en daarmee aan de eisen van overheid. 

Omdat de veiligheid van uw kind en onze medewerkers voorop staan, onderzoeken we momenteel 

hoe we de ventilatie op school nog verder kunnen verbeteren.  

  

Mondkapjes  

Wij volgen de adviezen van de overheid met betrekking tot het gebruik van mondkapjes. Deze zijn op 

onze school dus niet verplicht. Als uw kind zich prettiger voelt bij het dragen van een mondkapje, dan 

is uw zoon of dochter daar vrij in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben er zin in, tot morgen! 


