
 

Datum: 23 – 04 -2020 

Onderwerp: opstartfase na de meivakantie 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u ongetwijfeld heeft begrepen, gaan de scholen weer gedeeltelijk open na de meivakantie. Ook 

wij zullen na de meivakantie opengaan: de eerste schooldag is dinsdag 12 mei. Daar zijn wel 

verschillende maatregelen voor nodig om deze fase goed te laten verlopen. In de brief leest u hoe wij 

dit op school gaan aanpakken. De aanpak geldt tot 1 juni 2020. Daarna horen we van het kabinet of 

er aanpassingen komen. 

Halve groepen 

Alle groepen worden gehalveerd en daarbij heeft het kabinet aangegeven dat de kinderen de helft 

van de tijd naar school moeten komen. Dat betekent dat iedere leerling 12,5 uur per week op school 

moet zijn. De kinderen komen dan 2,5 uur per dag naar school. Deze momenten zijn verdeeld over de 

hele week, zodat ieder kind genoeg uren onderwijs krijgt. We zien veel voordelen om de kinderen 

dagelijks te zien en les te geven. Dit voor de continuïteit van uw kind en de groep. Op maandag t/m 

vrijdag komen de kinderen van 08.30 – 11.00 uur óf van 11.45 – 14.15 uur naar school. Dus 5 gelijke 

dagen. Van de leerkracht van uw kind, hoort u via FIEP of ze in groep A of groep B ingedeeld zijn. Alle 

boertjes/zusjes zijn op dezelfde tijden ingedeeld. Deze indeling geldt tot 1 juni 2020 en wordt niet 

meer verwisseld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochtend: 08.30 – 11.00 uur 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Peuters A 
Peuters A 

X 
Peuters B Peuters B 

1/2A 
1/2A 1/2A 1/2B 1/2B 

1/2A  
1/2A  1/2A  1/2B  1/2B  

3A 
3A 3A 3B 3B 

4A  
4A  4A  4B  4B  

5A  
5A  5A  5B  5B  

6A  
6A  6A  6B  6B  

7A   
7A  7A  7B  7B  

8A  
8A 8A  8B   8B  

 

Middag 11.45 – 14.15 uur 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Peuters B 
Peuters B 

X 
Peuters A Peuters A 

1/2B  
1/2B 1/2B 1/2A 1/2A 

1/2B  
1/2B  1/2B  1/2A  1/2A  

3B  
3B  3B  3A  3A  

4B  
4B  4B  4A  4A  

5B  
5B  5B  5A  5A  

6B  
6B  6B  6A  6A  

7B   
7B  7B  7A  7A  

8B  
8B  8B  8A   8A  

 



 

Gebouw en looproutes 

 Ingang en uitgang zijn de deuren grenzend aan het schoolplein (zie plattegrond). De kinderen 

nemen bij het hek van het schoolplein afscheid van de ouders. De ouders komen dus tot aan 

het hek naar school i.v.m. de maatregelen vanuit het RIVM. Ouders kunnen vooralsnog niet 

mee het schoolplein op en de school in. Verschillende leerkrachten zullen op het schoolplein 

aanwezig zijn om dit goed te begeleiden. 

 De trap bij groep 8 wordt gebruikt door de groepen 6, 7 en 8. En de trap naar oude 3 lokaal 

wordt gebruikt door de groepen 4 en 5.  

 De Leerkrachten lopen mee naar beneden wanneer de kinderen naar huis gaan. Er komen 

vaste plekken op het schoolplein waar de groep zich verzamelt. De kinderen worden door de 

ouders opgevangen, zodra zij het schoolplein verlaten. 

 

Naast deze maatregelen zijn er nog een aantal zaken die van belang zijn: 

- In iedere ruimte is een handpomp met desinfecterende gel aanwezig 

- Extra schoonmaak tussen schooltijd en ná schooltijd 

- Iedereen op school wast veelvuldig zijn of haar handen 

- Er zijn vaste looproutes door het gebouw 

- We houden de 1,5 afstand aan (ook u als ouder bij het hek) 

- Is uw kind verkouden, heeft uw kind koorts of hoest uw kind: dan blijft het kind thuis 

- Heeft iemand in het gezin koorts: dan blijft het kind thuis 

- Is er iemand in het gezin positief op Corona getest: dan blijft het kind thuis 

- Wanneer een leerkracht afwezig is, zal er voor die groep onderwijs op afstand gegeven 

worden, zoals we dat afgelopen weken hebben gedaan. U wordt daar dan tijdig over 

geïnformeerd. 

 

Mocht u n.a.v. van deze brief vragen hebben, kunt u mij direct mailen: 

ctettero@scoh.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Carina Tettero 
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