
Hank, 5-2-2021 
 

 

Beste ouders, 

Maandag 8 februari mogen de scholen weer open. 

Er is echter nog geen sprake van een “normale” opening van de scholen.  

Wij moeten ons houden aan strenge regels. 

In deze brief sturen we u informatie en hopelijk een antwoord op veel vragen. 

We hebben onze aanpak gebaseerd op de richtlijnen vanuit het RIVM. 

 

Ondanks alle richtlijnen en maatregelen hebben wij enorm veel zin om weer in de klassen 

aan de slag te gaan! We hebben uw kinderen gemist! 

 

Binnenkomen    

Inloop voor alle groepen: 8.20- 8.30 uur. 

Kinderen die aankomen op school lopen vanaf 8.20 uur meteen door naar de deur bij hun 

eigen lokaal en gaan naar binnen. Groep 7A (van meester Mathijs en juf Janny) maakt 

gebruik van de voordeur.  

De leerkrachten staan om 8.20 uur in nabijheid van de deur. 

Ouders en externen mogen niet in de school of op het schoolplein komen. 

Kinderen uit de hogere groepen wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf naar school te 

komen en naar huis te gaan. 

 

Bij het kleuterhek staat iemand om de kleuters op te vangen. 

Met ouders van kinderen die voor de allereerste dag komen is een afspraak gemaakt.  

Is uw kind binnen? Blijf dan niet staan bij het hek, maar maak meteen weer 

ruimte voor ouders die volgen. 

 

Verlaten van de school: 

Bij het verlaten van de school gaan de kinderen in de groepen 1 t/m 5 in twee groepen 

naar buiten. We gaan dan uit van de A en de B groepen zoals bij de vorige lockdown. De 

A groep gaat om 14.10 uur naar buiten, de B groep om 14.15 uur. 

Ook nu vragen wij u weer zo spoedig mogelijk ruimte te maken voor de volgende ouders 

die hun kinderen komen ophalen.  

Nieuwe kinderen horen van de leerkracht of ze in de A of de B groep zitten. 

 

De kinderen in de bovenbouw gaan om 14.15 uur naar buiten. Zij gaan veelal alleen naar 

huis of u kunt hen op geruime afstand van de school opwachten. 

De ouders wachten op gepaste afstand van elkaar en houden afstand van de leerkracht. 

 

Wel of niet naar school 

Wanneer mogen kinderen wel/ niet naar 

school? 

Kinderen met corona-gerelateerde 

klachten, hoesten, koorts of benauwdheid 

mogen niet naar school. 

Wanneer een gezinslid koorts heeft of 

positief getest is op corona blijft het hele 

gezin thuis.  

Kinderen met milde verkoudheidsklachten 

mogen naar school. 

Als de leerkracht gedurende de dag ziet 

dat een kind toch te verkouden is of 

klachten ontwikkelt, zullen wij u vragen 

het kind op te halen. 

 

 



Quarantaine voor de hele klas? Als er een kind of leerkracht in een klas 

besmet is, dan gaat de hele klas (dus alle 

leerlingen inclusief de leerkracht) voor vijf 

dagen thuis in quarantaine. Dit geldt ook 

voor de eventuele broertjes en zusjes van 

een besmette leerling. Na vijf dagen 

dient iedereen getest te worden bij de 

GGD. Bij een negatieve uitslag kan het 

onderwijs weer op school gegeven 

worden. Heeft u bezwaar tegen testen dan 

wordt de quarantaine voor uw kind(eren) 

met 5 dagen verlengd (dus in totaal 10 

dagen). 

Wanneer een klas in quarantaine moet 

wordt ‘onderwijs op afstand’ gegeven door 

de leerkracht. Alleen de kinderen uit deze 

groep gaan thuis is quarantaine, dus niet 

het gehele gezin. Mocht dit zich voordoen, 

dan is er vanuit school contact met de 

GGD en zullen wij de handelingsadviezen 

opvolgen en met u communiceren.  

Aan broertjes/zusjes zal de volgende dag 

thuiswerk verstrekt worden. 

 

Organisatie in de groep 

Hoe werkt het met cohorten? In groep 1 t/m 4 is er geen sprake van 

cohorten (groepjes kinderen die alleen 

met elkaar samenwerken). 

Vanaf groep 5 doen we dit wel. 

De leerlingen van groep 8 zitten de 

komende weken in de speelzaal, zodat er 

meer afstand gehouden kan worden. 

De leerlingen houden zoveel als mogelijk 

afstand van de leerkracht. Dit zal bij de 

oudere kinderen gemakkelijker te 

bewerkstelligen zijn dan bij de jongere 

kinderen. 

 

Hoe zit het met de pauzes? De kinderen spelen buiten met hun eigen 

klas op het plein. We houden de groepen 

in de pauzetijden gescheiden.  

 

Extra individuele begeleiding 

 

 

Het individueel begeleiden van kinderen 

door externen kan op aangepaste wijze 

doorgaan. 

 

 

Hygiëne 

Dragen leerkrachten of kinderen 

mondkapjes? 

 

 

 

 

Wij volgen het dringende advies vanuit 

het ministerie van OCW om leerkrachten 

in de gang een mondkapje te laten 

dragen. Ook de kinderen van  

groep 7 en 8 dragen een mondkapje in de 

gang. Dus ook bij binnenkomst. 



 

 

 

 

 

Tijdens de lessen worden er geen 

mondkapjes gedragen. 

Kinderen mogen van thuis een mondkapje 

meenemen.  

 

 

Dragen ouders die kinderen 

brengen/halen een mondkapje? 

 

Ook dit wordt geadviseerd vanuit het 

ministerie van OCW. Deze beslissing is 

natuurlijk aan u. 

 

Is er ruimte voor de kinderen om hun 

handen te wassen? 

Ja, de kinderen wassen hun handen 

meerdere keren per dag. Daarnaast 

gebruiken we desinfecterende handgel. 

 

Zijn er nog bijzonderheden omtrent eten 

en drinken? 

Wij vragen u eten en drinken mee te 

geven in verpakkingen die, ook de jongere 

kinderen, zoveel als mogelijk zelf open 

kunnen maken. 

 

Wordt er extra schoon gemaakt? Ja, er is extra aandacht voor het 

schoonmaken van contactpunten zoals 

deurklinken, tafels, toiletten enz. 

 

 

BSO: 

De buitenschoolse opvang is alleen geopend voor de noodopvang van kinderen van 

ouders in cruciale beroepen. 

Wanneer uw kind in deze periode gebruik maakt van de BSO noodopvang geeft 

u dit door aan de leerkracht. 

 

Hoe gaan de kinderen aan het einde van 

de dag naar de BSO? 

De kleuters die naar de noodopvang van 

de BSO mogen worden bij de zandbak 

opgewacht door de BSO-medewerkers. 

De oudere kinderen lopen zelf binnendoor 

naar de BSO. 

 

 

 

Allerlei  

Is er ook gymles? Voor groep 3 t/m 8 zal er twee keer in de 

week een bewegingsmoment worden 

ingepland van ongeveer een half uur.  

Dit is op maandag en op donderdag. 

De les zal zoveel mogelijk buiten worden 

gegeven door meneer Gidion.  

Is het weer te slecht? Dan gaan we naar 

de gymzaal. Zorg ervoor dat uw kind op 

maandag en op donderdag altijd 

gymschoenen een gymshirt bij zich heeft. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de 

douches. 

De kleuters spelen natuurlijk buiten bij 

goed weer. Wanneer het slecht weer is 

kunnen zij gebruik maken van de grote 

gymzaal.  

 



Is er ook muziekles in de klas en gaat de 

blazersklas door? 

 

De eerste schoolweek is er in ieder geval 

geen muziekles door de vakleerkracht, 

dus ook geen blazersklas. 

 

Gaat de verrijkingsgroep door? De komende weken is er een digitale 

verrijkingsgroep. 

Juf Ilona zal de ouders van de kinderen 

die deelnemen op de hoogte brengen van 

de werkwijze. 

 

Wij hebben thuis een Chromebook. 

Moet deze mee terug naar school? 

Ja, alle chromebooks en opladers moeten 

maandag weer meegenomen worden naar 

de klas. 

Ook andere materialen van school moeten 

maandag mee terug genomen worden. 

 

Mag er een traktatie uitgedeeld worden 

voor een verjaardag? 

Ja, dat mag. Kies voor een kleine 

verpakte traktatie. 

We vieren op school geen inhaal-

verjaardagen. Daarvoor is de gemiste 

periode te lang. 

De leerkracht organiseert een extra 

moment van aandacht voor alle kinderen 

die jarig geweest zijn. 

 

Wanneer krijgen de kinderen hun rapport? Op donderdag 11 februari krijgen de 

kinderen in groep 3 t/m 8 hun rapport. 

Op dit rapport ziet u de resultaten die de 

kinderen behaald hebben tot de 

Kerstvakantie. 

Uitslagen van Cito-toetsen zullen we later 

met u delen. 

Zou u het rapportmapje mee naar school 

willen geven als u dit nog thuis heeft 

liggen? 

 

Zijn er ook oudergesprekken? Binnenkort kunnen ouders/verzorgers van 

de kinderen uit groep 3 t/m 7 zich 

inschrijven via Social Schools voor een 

digitaal oudergesprek.  

De gesprekken vinden veelal plaats in de 

week van 1 maart. 

Het gesprek gaat voor een deel over 

behaalde resultaten, maar wij zijn vooral 

benieuwd hoe het met uw kind gaat. 

Voor de ouders van de kinderen in groep   

1 en 2 blijft de planning voor de 

oudergesprekken zoals afgesproken. 

 

Gaat de carnavalsvakantie gewoon door? Ja, op vrijdag 12 febr. om 14.15 uur 

begint de vakantie. 

Op maandag 22 febr. start de school 

weer. 

 

 



Wordt er op school carnaval gevierd? Op vrijdagmiddag sluiten we de eerste 

schoolweek ná de lockdown af met een 

gezellige middag. 

Een nieuw carnavalspak kopen voor deze 

middag is niet nodig. 

 

Hierover ontvangt u nog meer informatie 

via Social Schools. 

 

 

 

Misschien heeft u toch nog andere vragen of zijn we iets vergeten? 

Stel uw vragen gerust via een bericht naar info@bsdebolderik.nl of neem telefonisch 

contact op. 

 

Natuurlijk benadrukken we nog eens extra het afstand houden tussen u als ouders 

onderling. Zoek een rustig plekje in de omgeving van de school als u uw kind op komt 

halen. 

 

Met vriendelijke groeten, team bs de Bolderik. 
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