
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Allereerst wil ik u namens alle collega’s heel hartelijk bedanken voor uw inzet in deze thuiswerkperiode 

en voor de prettige samenwerking! Er werd heel wat van u als ouders gevraagd, dat realiseren we ons 

als schoolteam goed. Fijn dat alle kinderen bij ons in beeld waren en dat we als schoolteam prettige 

contacten met u hadden! 

 

Zoals u zult weten gaan op 8 februari de meeste basisscholen weer open voor een deel van de, of voor 

alle kinderen. Na overleg met de collega-Primas scholen is besloten dat ook wij weer fysiek les gaan 

geven.  

Ik denk dat de meesten onder u, kinderen én ouders, hier blij mee zijn. Ook wij als leerkrachten 

verheugen ons erop de kinderen weer op school te hebben! 

Maar het heeft twee kanten. Sommigen van onze collega’s vinden dat de overheid te weinig oog heeft 

voor de veiligheid van leerkrachten. Nu, met die uiterst besmettelijke Britse variant van het virus, is 

de kans dat een leerkracht in een klas met kinderen een Covid besmetting opdoet behoorlijk aanwezig. 

En dat is geen veilig gevoel!  

Afstand houden in een klas kinderen lukt tussen oudere kinderen nauwelijks en met jongere kinderen al 

helemaal niet. Wel ventileren we goed, we hebben extra aandacht voor de hygiëne en we proberen de 

contacten tussen kinderen uit verschillende groepen te beperken.  

 

Hoewel de scholen weer open gaan, gaan we niet weer gewoon naar school. Er zullen allerlei 

beperkingen blijven. Heel belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk ‘in hun eigen bubbel’ blijven. 

Daarmee bedoelen we dat ze alleen contact met de eigen juf, klasgenootjes en eventueel een stagiaire 

hebben. We willen voorkomen dat de hele school in quarantaine moet, door de contacten tussen 

kinderen onderling op school zoveel mogelijk te beperken. 

 

Bij deze de belangrijkste regels, waarbij we de landelijke richtlijnen zoveel mogelijk volgen: 

-Bij een besmetting van een kind moet de hele klas 5 dagen in quarantaine, inclusief leerkracht. Na een 

negatieve test mogen de kinderen na 5 dagen weer naar school. Wie zijn kind niet wil laten testen moet 

het 10 dagen thuishouden.  

-Bij een besmetting van een gezinslid of bij contact met een persoon die positief getest is gelden 

bovenstaande regels ook. Graag in beide gevallen z.s.m. een berichtje naar mij, telefonisch onder 

schooltijd of via Parro als ik niet op school ben. Het is belangrijk dat u dit snel doet, zodat ik de 

andere ouders z.s.m. kan inlichten! 

-Bij quarantaine van een groep is er géén noodopvang voor deze kinderen. 

-Bij verkoudheid of snottebellen thuis blijven! Ook als een gezinslid klachten of koorts heeft vragen 

we u uw kind thuis te houden en dat bij ons te melden. Het voelt voor leerkrachten heel onveilig als 

deze kinderen naar school komen, we willen zo weinig mogelijk risico lopen. 

-Wie ervoor kiest om uit veiligheidsoverweging de kinderen thuis te houden heeft die vrijheid, in elk 

geval tot de voorjaarsvakantie. Daarna wordt dit opnieuw bekeken. Deze kinderen kunnen huiswerk 

maken, maar krijgen geen online les. Graag tijdig een berichtje naar mij. 

-Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school, vanaf 8.20 uur. (Uiteraard bepaalt u zelf of uw 

kind alleen naar school kan komen.) De kinderen lopen direct door naar hun klas. 

Ouders van kleuters brengen hun kind tot het hek, waar juf Jeanette of juf Petra uw kind opwacht. 
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-Bij het ophalen van de kinderen vragen we de ouders met klem om goed afstand van elkaar te 

houden en niet te vroeg te komen! De kleuters gaan 5 minuten eerder, om 13.55 uur uit, zodat zij met 

hun ouders weg zijn als de oudere kinderen de school uit komen. We vragen deze ouders om niet met 

elkaar te blijven staan praten bij het hek. 

-Ouders zijn niet welkom op het plein en in het schoolgebouw. Tenzij u een afspraak met een 

leerkracht heeft, in dat geval graag een mondmasker dragen. 

-We blijven werken met gespreide pauzes. De kinderen uit één klas spelen met elkaar, maar niet met de 

kinderen uit andere klassen. 

- De leerlingen uit groep 7-8 dragen een mondmasker bij het in- en uitgaan van het schoolgebouw en 

wanneer ze door de gang/hal lopen. 

-In week 6 verzorgt meester Wilbert de gymlessen op het schoolplein. Na de vakantie wordt bekeken 

of we weer naar de gymzaal gaan. 

-Als een kind jarig is graag alleen in de winkel of fabriek voorverpakte traktaties meegeven. 

 

Annelies van Leerzem 

 

Mededelingen: 

Een hartelijk welkom in onze kleutergroep voor Danley. Hij wordt eind februari 4 jaar. 

Het schoolvoetbaltoernooi in Westkapelle, waar veel van onze kinderen jaarlijks aan mee doen gaat dit 

jaar niet door. 

Agenda: 

8 februari, rapporten worden meegegeven. 

Voorjaarsvakantie van 15 t/m 19 februari. 

 

 


