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Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Vanaf 11 mei gaan de scholen gedeeltelijk weer open. We zijn blij dat we de kinderen weer 
kunnen ontvangen en proberen dit zo veilig mogelijk te organiseren! Natuurlijk zal er in de 
klas ook aandacht zijn voor de ervaringen van de kinderen m.b.t. de afgelopen weken. 
 

6, 7 en 8 mei 
Op 6 mei verzorgen de collega’s weer het (t)huiswerk voor alle kinderen. Zij versturen dit 
digitaal en hoeft dus niet te worden opgehaald.  
Op 7 en 8 mei gaan we aan de slag om de klassen in te richten en het onderwijs zo goed 
mogelijk vorm te geven voor 11 mei en verder.  
Natuurlijk zijn we per mail en telefonisch bereikbaar voor ouders die vragen hebben! 
 

Vanaf 11 mei 
Het plan wat wij hebben gemaakt is conform de richtlijnen van het RIVM en de PO-raad. 
Het richt zich op de komende 4 weken, tot en met 5 juni. 
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we u tijdig berichten. 
 
De kinderen zijn verdeeld in cohorten/groepen; cohort A en cohort B. 

Cohort A Cohort B 
Groep 1a/2a 
Groep 3 
Groep 5 
Groep 7a 
Groep 8a 

Groep 1b/2b 
Groep 4 
Groep 6 
Groep 7b 
Groep 8b 

 
De indeling als volgt: 

Groep 1a/2a Groep 1b/2b Groep 7a Groep 7b Groep 8a Groep 8b 

Senna G. Djenna Emily Daan Menne Murad 

Dani Sebastian Julia Piotr Fleur Mohammad 
Tiele Abdullah Ties Jafer Fei Fei Marloes 

Fien Mees Tom Roos Angel Jayant 
Niek Aron Mark Bloeme Zaid Evi 

Koen Kjell Daniel Milou Daan Dylana 

Livia Loek Sanne Wendy Dani Joppe 
Julia Kevin Zuzia Naomi Kyran Sven 

Lisa Marieke  Danisha  Wesley 
Timo Emma     

Vera Senna K.     

Daan Elin     

Kajatan  Mirthe     
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Kyan Lucie     

Bas      

 
De indeling voor de kinderen uit groep 3 t/m 6 blijft zoals die nu is. 
We hebben erg ons best gedaan om bij zoveel mogelijk gezinnen de kinderen op dezelfde 
dag naar school te laten komen. Dit is helaas bij enkele gezinnen niet gelukt. We hopen op 
uw begrip hiervoor. 
 

Welk cohort krijgt op welke dag les? 
We hebben een schema gemaakt tot en met 5 juni. De kinderen gaan om de dag naar 
school. Er vallen verschillende dagen uit vanwege vakantie dagen. 
 

11 mei   12 mei   13 mei   14 mei   15 mei   

Cohort A   Cohort B   Cohort A   Cohort B   Cohort A   

   

18 mei   19 mei   20 mei   x   x   

Cohort B   Cohort A   Cohort B   Vrij   Vrij   

   

25 mei   26 mei   27 mei   28 mei   29 mei   

Cohort A   Cohort B   Cohort A   Cohort B   Cohort A   

     

x   x   3 juni   4 juni   5 juni   

Vrij   Vrij   Cohort B   Cohort A   Cohort B   
 

 

(T)huiswerk 
Op de dagen dat de kinderen niet naar school komen, wordt er (t)huiswerk georganiseerd. 
De leerkrachten maken een weekplanning. Op de dagen dat de leerlingen thuis zijn, werken 
zij zoveel mogelijk zelfstandig aan de opgegeven taken. De leerkracht staat voor de groep en 
is dan niet te bereiken voor hulp op afstand. 
Wanneer krijgen de leerlingen (t)huiswerk?  

• Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn.  
• Als er lesuitval is (fysiek) door ziekte van de leerkracht.  
• Als de leerling ziek is (lichte klachten) kan de leerling zelfstandig werken.  

  

De lestijden 
De lestijden zijn van 8.30 uur-14.00 uur. 
Tussen 8.20 uur en 8.30 uur komen de kinderen naar school. Zij mogen zelfstandig naar 
binnenlopen. Om de kinderen zo min mogelijk met elkaar in aanraking te laten komen zijn de 
ingangen/uitgangen aangepast. 
 

Cohort A Cohort B In- en uitgang 

Groep 1a/2a 
Groep 3 
Groep 5 
Groep 7a 
Groep 8a 

Groep 1b/2b 
Groep 4 
Groep 6 
Groep 7b 
Groep 8b 

Onderbouw ingang 
Buitendeur klaslokaal 
Midden-/bovenbouw ingang 
Buitendeur klaslokaal 
Midden-/bovenbouw ingang 



Hierbij gelden de volgende regels: 

• De kinderen komen zelfstandig naar school als dat kan. Als kinderen worden gebracht 
door één ouder, dan kan dat tot het hek.  

• Ouders mogen niet op het schoolplein en niet in het gebouw.  

• Bij het afzetten van de kinderen houden ouders 1,5 meter afstand tot andere ouders 
die ook hun kind komen brengen of ophalen.  

• Enkele leerkrachten heten de kinderen op het schoolplein welkom. De andere 
leerkrachten zijn in de klas om de kinderen op te vangen. 

• De kinderen lopen gelijk naar binnen. 

• Jassen: aan hun stoelleuning 

• Tassen: naast hun tafel 
 

Noodopvang  
Indien er tenminste één ouder in de vitale sector werkt, kan er gebruik gemaakt worden van 
de noodopvang. Indien er opvang nodig is op de dagen dat een leerling niet ingeroosterd 
staat, wordt dit  minimaal 1 dag van tevoren aangevraagd via de mail:  
wegwijzer@primas-scholengroep.nl 
  

VSO/BSO 
Er kan weer gebruik worden gemaakt van de VSO en de BSO volgens de geldende regels. 
De VSO is open van 7.30 uur – 8.30 uur en de BSO van 14.00 uur – 18.00 uur. 
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kan dit op de dagen dat uw kind(eren) naar school 
komt/komen. Aanmelden hiervoor kan via De Maneblussertjes. 

 
Gymnastiek? 

De gymzaal in de Zandput blijft de komende weken gesloten. Er wordt dus geen 
bewegingsonderwijs gegeven. Wel gaan we lekker veel naar buiten. Elke groep afzonderlijk. 
Het schoolzwemmen gaat voorlopig ook niet door.  
  

De kinderen eten op school  
De kinderen eten met de leerkracht op school. U geeft dus een tussendoortje mee naar school, maar 
ook een lunchpakket! Dit betekent dus ook twee drinkbekers. Voorzie dit lunchpakket eventueel van 
een koelelement.  
 

Welke afspraken maken wij over het eten en drinken  
• Iedereen moet goed zijn handen wassen voor het bereiden en eten van fruit/lunch.  
• Kinderen mogen geen voedsel delen.  
• Er worden geen traktaties mee naar school genomen. Verjaardagen worden helaas 

niet op school gevierd zoals gewoonlijk. Natuurlijk wordt er wel de nodige aandacht 
aan  besteed! 

• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun  
eigen tafel.  

• Leerlingen nemen een theedoek mee voor op hun eigen tafel bij wijze van tafelkleed.  
  Na de  lunch kloppen we dit kleedje uit.   
   

Hoe gaan we om met de hygiëne?  

We maken met de kinderen de volgende afspraken:  
 Afspraken voor de leerlingen (bij binnenkomst)  
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Groep 1-2  
Je neemt bij het hek afscheid van papa of mama 
Je loopt rustig naar binnen naar je eigen klas 
Als je in groep 1en 2 zit hang je je jas en tas aan de stoel. 
Het eten en drinken laat je in de tas zitten.  
Bij binnenkomst was je je handen 
Ook voor het naar huis gaan, was je je handen 
 

Groep 3-8  
Je loopt rustig naar binnen. 
Je hangt je jas over je stoel 
Je tas zet je onder je tafel. 
Zorg dat je je (t)huiswerk 
bij je hebt.  
Bij binnenkomst was je je handen 
Ook voor het naar huis  gaan, was je je handen 
 

Tussentijds worden de deurkrukken en toiletten extra schoongemaakt! 
 

Zit uw kind in groep 1 en 2 
• Wij verzoeken u vriendelijk om de kinderen handige kleding aan te trekken.  
• Wilt u eten en drinken meegeven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen 

lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit).  
• Wilt u, voor zover dit mogelijk is, de komende weken oefenen met toiletbezoeken?  
 

Zieke leerlingen 

Leerlingen mogen niet naar school als er sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs 
met milde symptomen, zoals een verkoudheid, moet de leerling thuisblijven totdat hij of zij 
24 uur klachtenvrij is. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts of 
benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in 
huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, 
koorts of benauwdheid).  
In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen. Bij lichte klachten 
werken de kinderen thuis (zelfstandig) aan hun taken. Is een kind ziek dan meldt een ouder 
dat via de schooltelefoon (0118596106) of per mail: wegwijzer@primas-scholengroep.nl 
 
We begrijpen dat dit een heleboel regels en afspraken zijn, maar we doen dit om het voor 
een ieder zo goed en veilig mogelijk vorm te geven. We hopen op uw begrip hiervoor. 
Tot volgende week! 
 
Hartelijke groet,  
namens het team. 
Jacco Onderdijk. 
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