
Aan: alle ouders van onze school 

Datum: 14 augustus 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wij hopen dat u allemaal een goede en veilige vakantie heeft gehad. Aanstaande maandag start de 

school weer. Het motto is: uw kind mag naar school als het gezond is en wij betrachten maximale 

veiligheid. De school volgt vanzelfsprekend de richtlijnen van de GGD/RIVM. U kunt op hun websites 

de nodige protocollen over vinden.  

In deze brief willen wij u graag vertellen hoe wij na de vakantie starten. Veel zal blijven zoals voor de 

zomervakantie.  

Alle kinderen komen weer de hele week naar school. De kinderen komen dus ook woensdag weer 

naar school tot 12.15. uur (Karelrijk 12.25). De groepen 1 t/m 3 hebben de vrijdagmiddag geen 

school. Er zijn enkele regelzaken van belang. Leest u even mee? 

Voor u als ouders blijft Social Schools in ieder geval voorlopig het communicatiemiddel met de 

leerkracht van uw kind. 

Onze inschatting is dat er de komende tijd wat vaker collega’s zullen zijn die even niet mogen 

werken. Immers, het protocol van RIVM/GGD geeft strikte richtlijnen m.b.t. klachten als hoesten, 

neusverkouden, koorts en dergelijke. Als vanouds proberen wij natuurlijk zoveel mogelijk intern 

vervanging te regelen. Toch zou het kunnen voorkomen dat alle mogelijkheden zijn uitgeput. In dat 

geval zullen wij helaas moeten besluiten dat de kinderen van de betreffende groep thuis blijven. Als 

het er naar uitziet dat dit langer zal duren, zullen natuurlijk passende maatregelen worden genomen 

als thuisonderwijs e.d. Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen. 

U mag als ouder helaas nog niet op het schoolplein komen. Blijft u dus a.u.b. van het schoolplein.  

Houdt afstand van elkaar bij het halen en brengen! Dit betekent dat er nog gespreide breng- en 

haalmomenten zullen zijn. De organisatie daarvan is als volgt: 

Schooltijden hoofdgebouw: 

Alle kinderen die vorig schooljaar oudste kleuter waren of in groep 3 t/m 7 zaten, zitten dit 

schooljaar natuurlijk in een nieuwe groep. In het stukje hieronder gaan we uit van de groep waar 

uw kind dit komend schooljaar in zit.  

De kinderen van groep 4, 5 en 7: 

De kinderen mogen tussen 8.15 en 8.20 uur zelfstandig naar binnen. Dit verloopt op dezelfde wijze 

als voor de zomervakantie. Stuur uw kind s.v.p. niet té vroeg naar school. De lessen beginnen om 

8.25 uur en duren tot 14.55 uur. In de praktijk zullen de kinderen dus om 15.00 uur buiten zijn. Wilt 

u er dan voor zorgen dat uw kind wordt opgehaald of dit doorgeven aan uw BSO? Voor alle 

zekerheid nog even het schema: 

Groep 4: ingang 3 

Groep 5: ingang 4 

Groep 7: ingang 1 

De kinderen van groep 1-2 en 3: 

U brengt de kinderen tussen 8.20 uur en 8.30 uur. De leerkrachten staan op het schoolplein om uw 

kind op te vangen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind voor 8.30 uur aanwezig is? Voor alle zekerheid 

nog even het schema: 

Ingang 1: 

Groep 1-2 A en B worden gebracht via het pad aan de slootkant. U brengt uw kind tot het kleine hek. 



De leerkrachten van deze groepen verwelkomen de kinderen op de speelplaats. Voor de leerkracht 

ligt een touw zoals deze ook wordt gebruikt bij de naschoolse opvang. Ieder kind zoekt een plekje 

aan het touw. Als alle kinderen er zijn gaat de leerkracht met de kinderen naar binnen. Aan u het 

verzoek om, zodra uw kind bij de leerkracht is naar huis of het werk te gaan. Bij voorkeur via 

hetzelfde pad. Houdt hierbij 1,5 meter afstand tot andere ouders. 

Ingang 2: 

Hier verzamelen de kinderen van groep 3 ABCD. Ook hier ligt een touw en geldt weer dezelfde 

werkwijze zoals hierboven beschreven. U brengt uw kind hier bij het grote toegangshek van de 

speelplaats bij het grote parkeerterrein tegenover de flat. Houd ook hier 1,5 meter afstand tot 

andere ouders. Wachten kan natuurlijk voor de flat of het pad bij de speelplaats. Ook hier het advies 

om ‘gedoseerd’ te komen en weg te gaan, zodra uw kind bij de leerkracht is. 

Hoofdingang: 

Hier verzamelen de kinderen van groep 1-2 CDE op dezelfde wijze als hierboven beschreven. U 

gebruikt bij voorkeur de ingang van de kleine parkeerplaats en liefst zo weinig mogelijk de grote 

ingang van hierboven. We moeten natuurlijk met elkaar even kijken hoe dit loopt. Wij vragen uw 

flexibiliteit. Zo verspreiden we zoveel mogelijk. 

Ingang 3: 

Dit is de verzamelplaats voor de groepen 1-2 FGH op dezelfde wijze als hierboven. U gebruikt 

hiervoor de toegang tegenover Kinderrijk of de stoep bij uitgang 4. Mogelijkheden zijn het trottoir 

aldaar. Ook hier weer het advies zo snel mogelijk naar huis te gaan en 1,5 meter afstand te houden. 

De kinderen van groep 1 t/m 3 worden om 15.00 uuraar buiten gebracht en zijn in de praktijk 5 

minuten later buiten. Zo hebben wij wat spreiding tussen de kinderen van groep 1 t/m 3 en de 

kinderen van groep 4,5 en 7. Zij stoppen immers om 14.55 uur. 

Let op: de eindtijd voor groep 1 t/m 3 op vrijdag is als vanouds 12.00 uur. 

Schooltijden Karelrijk: 

Deze tijden zijn als vanouds. De kinderen van de groepen 6 en 8 komen tussen 8.30 en 8.40 uur 

zelfstandig naar binnen via het hek bij de slootkant aan de Jane Adamslaan, zoals het op dit moment 

ook gaat en in school volgens een looproute. Dit betekent dat de kinderen die boven zitten eerst 

door de beneden gang lopen om via de interne trap naar boven te gaan. De lessen starten om 8.40 

uur en de kinderen gaan om 15.10 uur naar huis. 

Tussenschoolse opvang (TSO): 

Volgens de diverse protocollen is het weer toegestaan om reguliere TSO te organiseren. Wij gaan dit 

echter wat anders doen. De reden hiervoor is het grote aantal TSO medewerkers, dat dagelijks in 

school aanwezig zou zijn. Hoe gaat de organisatie plaatsvinden? 

De leerkrachten zullen voor of na het TSO moment samen met de kinderen in de klas eten. Het 

hoofdgebouw zal in 2 blokken overblijven en de kinderen in Karelrijk in 1 blok. Zo hebben wij 

maximaal 11 à 12 groepen tegelijk buiten. De leerkrachten brengen volgens een rooster hun 

kinderen naar buiten. Daar spelen zij een half uur buiten onder toezicht van voldoende TSO 

medewerkers (minimaal 1 per groep). Zo blijven onze TSO medewerkers zoveel mogelijk buiten het 

schoolgebouw. Dit gebeurt onder bijna alle weersomstandigheden. Alleen als de 

weersomstandigheden het echt niet toelaten, dan komen de TSO medewerkers op de 

buitenspeeltijd naar binnen. Dit is een beperkt aantal. De leerkrachten kunnen dan hun verplichte 

pauze ook onder die omstandigheden opnemen.  

 

 

De tijden voor de TSO zijn als volgt: 



Hoofdgebouw: 

De groepen die in het eerste TSO blok zijn geplaatst spelen buiten van 12.00 tot 12.30 uur. De 

groepen die in het tweede TSO blok zijn geplaatst spelen buiten van 12.40 tot 13.10 uur.  De 

leerkrachten eten voorafgaand aan de buitenspeeltijd met de kinderen in de klas. 

Voor de kinderen die thuis gaan eten betekent dit dat zij om 12 uur naar huis kunnen gaan en dat zij 

om 13.10 uur weer op school verwacht worden. Wilt u s.v.p. ervoor zorgen dat de kinderen stipt 

aanwezig zijn? U kunt uw kind naar de verzamelplek bij de tafeltennistafel laten lopen. Daar staat 

een TSO medewerker die de kinderen naar de klas brengt. 

Karelrijk: 

De kinderen van de groepen 6 en 8 mogen hier om 13.10 uur zelfstandig naar binnen gaan. In dit 

gebouw geldt ook een looproute die de kinderen uitgelegd krijgen. 

We willen externe contacten met kinderen zoveel mogelijk vermijden. De blazersklas en de 

typecursus zullen daarom nog geen doorgang kunnen vinden. 

Even een paar tips: 

* Wij vragen u om uw kind zelf een flesje water, tussendoortje en lunch mee te geven. 

* wilt u uw kind ook weer gymkleding meegeven op de betreffende dagen? De leerkrachten melden  

   u op welke dagen er weer gym is. 

* Geeft u a.u.b een jas mee die tegen wat ‘regenspetters’ bestand is?  

Beste ouders, het zijn bijzondere tijden. Laten we er voor zorgen dat we samen blijven optrekken. 

Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over de 

klassenzaken, dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen via de leerkracht via Social Schools. Voor 

algemene vragen kunt u ook altijd even bellen (020-6453825). 

 

Met hartelijke groet, 

Guus van Weezenbeek namens het team 

 

N.B. the English version of this letter will be sent tomorrow. 


