
 

 

Afspraken m.b.t. de Covid maatregelen Bergpadschool, augustus 2020 
 
De meeste afspraken blijven voorlopig nog hetzelfde als die van voor de zomervakantie, omdat er helaas nog 
geen aanleiding is om deze te versoepelen. Voorlopig worden de klassen nog van elkaar gescheiden gehouden, 
ook in de pauzes. 
 

- We vragen ouders om niet zonder toestemming het plein op de komen. 
- Komt u onder schooltijd uw kind ophalen voor doktersbezoek, therapie, ect, tik dan even op het raam 

van de klas en blijf buiten a.u.b. 
- Kinderen mogen vanaf 8.20 uur het plein op en lopen direct door naar de eigen klas. 

Groep 1-2 wordt vanaf 8.20 uur bij het hek opgewacht door de leerkracht en blijft even op het plein 
spelen o.l.v. de stagiaire, tot iedereen er is. 

- Jassen mogen gewoon aan de kapstok, tassen 3 t/m 8 gaan mee de klas in. 
- De kinderen wassen regelmatig hun handen, nl. bij binnenkomst, voor eten en drinken, na toiletbezoek 

en verder als de leerkracht dit aangeeft, bv. bij bepaalde activiteiten. 
- Leerkrachten houden 1.50 m afstand van elkaar en ook zoveel mogelijk van de kinderen. (Dit lukt in 

groep 5 t/m 8 beter dan in 1 t/m 4.) Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar wel van 
de leerkrachten en stagiaires.  

- De kinderen lunchen aan de eigen tafel, of op het plein. De kinderen nemen een theedoek mee als 
placemat. 

- Gymlessen worden voorlopig zoveel mogelijk buiten gegeven, op het plein of het voetbalveld. 
- De ouders van de kinderen van groep 1-2 brengen hun kinderen tot het schoolhek. Ouders van groep 3 

t/m 8 brengen hun kinderen niet helemaal tot bij het hek, maar laten hun kind alleen naar school gaan, 
of nemen afscheid op de stoep in de buurt van de school. Dit om een concentratie van ouders bij het 
hek te voorkomen. 
NB: Kinderen van groep 3 mogen de eerste weken natuurlijk nog tot het hek gebracht worden als ze dat 
fijn vinden. 

- Kleuters worden om 13.55 uur bij het hek opgehaald door hun ouders/verzorgers. Ook hier weer 1.30 m 
afstand tussen de ouders onderling a.u.b. Om 14.00 uur komen de groepen 3 t/m 8 om beurten naar 
buiten. 

 
Voorlopig is het voor ons onmogelijk om ouders toe te staan voor en na schooltijd binnen te komen. 
Wilt u de leerkracht iets mededelen? Dan kan voor schooltijd telefonisch. Tel. 0118596116, of via Parro. 
Ziekmeldingen altijd telefonisch a.u.b. Wilt u de leerkracht na schooltijd spreken dan kan dat op afspraak. 
We hopen op uw medewerking en begrip. 
 
- Klachten? Zie voor thuisblijfregels pag. 6 van het protocol 

(https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-veilig-openen-basisonderwijs.pfd)  
Bij twijfel graag vooraf even telefonisch overleggen met de school. 

 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-veilig-openen-basisonderwijs.pfd

