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AGENDA febr./maart  
Vr. 12 febr. Uitgave rapport 
Ma. 15 febr. Voorjaarsvakantie 
t/m vr. 19 febr. 
Di. 2 maart ColumBus 
Wo. 3 maart Start KinderKunstweek 
  “Niet te eten!” 

Di. 9 maart Juffenfeest gr. 6/7 en 8 
Do. 11 maart Studiedag gaat niet door 
  Kinderen komen naar school 
Di. 16 maart ColumBus 
Di. 30 maart  ColumBus 
Wo. 31 maart Verkeersexamen gr. 7/8 (theorie)

 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Op 8 februari gaan de scholen open. Wij zijn blij dat alle kinderen weer naar school mogen 
komen! Leidraad is echter: het moet veilig, verantwoord en uitvoerbaar zijn. 
Samen met u zullen we ervoor moeten zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt! 
 
Als u uw kind(eren) in de week voor de voorjaarsvakantie nog niet naar school wilt laten 
gaan, meld dit dan bij mij. Wij hebben hiervoor alle begrip. Er kunnen geen online lessen 
voor hen georganiseerd worden. Wel kunnen er huiswerkpakketjes worden gegeven. 

 
De schooltijden zijn: 

• Inloop kinderen tussen 8.15 uur en 8.30 uur via de ingangen die ook voor de 
lockdown waren afgesproken. Kinderen die gebracht worden, graag door 1 ouder en 
houd het afscheid zo kort mogelijk. Onderling graag 1 ½ meter afstand.  
De kinderen van groep 1/2 worden op het plein ontvangen door een collega of mij. 
 

• De kinderen uit groep 1/2 gaan om 13.55 uur uit. De andere groepen rond 14.00 uur 
door de voor hen afgesproken uitgangen. 

 
In geval van corona  
Wanneer een kind of een leerkracht positief test op corona, moet de hele klas in 
quarantaine. Dat heeft verstrekkende gevolgen, want van de leerkracht moet ook het 
gezin in quarantaine en dat geldt ook voor de gezinsleden van de kinderen uit die 
betreffende groep.  
Dat willen we met alle macht zien te voorkomen, evenals algehele schoolsluiting.  
Daarom het strenge beleid.   
We proberen de klassen zoveel mogelijk in vaste cohorten (vaste kleine groepjes) in te 
delen, zodat bij een positieve coronatest de hoeveelheid mensen die in quarantaine moet, 
mogelijk beperkt blijft.  
Na vijf quarantainedagen kunnen alle kinderen door de GGD getest worden. Dit kunnen we 
echter niet verplichten. Indien ouders hun kind(eren) niet willen laten testen, moet(en) hun 
kind(eren) 10 dagen thuisblijven.  
 

• Kinderen die verkouden zijn(keelpijn en/of snotneus) blijven thuis, tenzij negatief 
getest. 



Dit geldt voor alle groepen! Dit is met alle Zeeuwse besturen afgesproken. 

• Kinderen met chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kunnen naar 
school komen. Ouders dienen dit te melden. 

• Heeft een gezinslid koorts of griepverschijnselen, dan blijven ook die kinderen thuis. 
 

Een advies is om groep 7 en 8 in de school mondkapjes te laten dragen, niet in de klas. 
Bij ons op school gaan deze groepen door de nooduitgang van hun lokaal naar binnen en 
naar buiten. Daarom hebben wij besloten dat dit in ons geval niet hoeft.  
Het mag natuurlijk wel.  
 
Hygiëne  
Wij zullen er alles aan doen om de hygiënevoorschriften van het RIVM in acht te nemen. Zo 
zullen we de kinderen meerdere keren per dag hun handen laten wassen en deurkrukken en 
toiletten zullen extra schoongemaakt worden.  
 
Verjaardagen  
Verjaardagen kunnen in de eigen klas gevierd worden. De jarige zal alleen niet de andere 
klassen rondgaan. Trakteren aan de eigen groep is mogelijk, alleen verpakte traktaties zijn 
toegestaan. 
 
Schoolfruit 
Het schoolfruit wordt volgende week weer geleverd. We geven dit echter nog niet als 
tussendoortje. De kinderen krijgen het waar mogelijk mee naar huis.  

We willen eerst de situatie op school aankijken, om wellicht na de vakantie weer met de 
fruitploeg van start te kunnen gaan. Zorgt u zelf voor een verantwoord tussendoortje?  

 
Overige aandachtspunten: 
 

• We doen geen groeps-doorbrekende activiteiten. 

• In de pauzes speelt iedere groep op een apart deel van het plein of op andere tijden. 

• Ouders en externen mogen de school niet in. 

• De gymlessen komen volgende week te vervallen. Wel worden er 
buitenspelactiviteiten op het plein georganiseerd. 

• De studiedag die gepland stond voor 11 maart komt te vervallen. De kinderen komen 
dan gewoon naar school. 

• De kinderen die een Chromebook van school thuis hebben, graag maandag weer mee 
nemen! 

  
Het is een hele lijst met vele afspraken en regels, maar we hopen dat een ieder daar zo goed 
mogelijk aan mee wil werken, om samen het onderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk 
vorm te geven! 
 
 
Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 


