
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extra nieuwsbrief        vrijdag 24 april 2020 
 

Geachte ouders / verzorgers, 
 
Op de persconferentie van dinsdag j.l. werd het duidelijk dat, naast de voortzetting van veel 
strenge maatregelen, de scholen weer voor een gedeelte open mogen. 
Dat is goed nieuws, want veel kinderen maar ook leerkrachten missen elkaar! 
 
Er is de afgelopen dagen veel overleg geweest, zowel tussen de besturen, vakbonden en PO-
raad en daarna ook door het team onderling. 
Want de school mag wel open, maar er zijn wel strenge voorwaarden en richtlijnen 
opgesteld waar de scholen aan moeten voldoen. 
 
Landelijk zijn de volgende voorwaarden afgesproken: 
- alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school op hele dagen (om zo min 
mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren) 
- tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 m afstand bewaard te worden, tussen leerling en 
leerkracht zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand en tussen leerkrachten onderling altijd 1,5 
meter afstand. 
- er wordt veel ruimte gecreëerd in de klaslokalen 
- er wordt gebruik gemaakt van een vaste verdeling van de leerlingen in 2 delen, waarbij de 
samenstelling hiervan niet mag wijzigen.  
Zoveel mogelijk leerlingen van één gezin in hetzelfde deel. 
- de twee delen zijn niet gelijktijdig in school aanwezig. 
 
Verder zijn er richtlijnen op het gebied van: 
 
- veiligheidsrisico’s (denk bv aan afstand houden, zieke leerlingen/leerkrachten0 
- fysiek contact 
- hygiëne (denk bv aan schoonmaak en ontsmetting van oppervlaktes/ deurkrukken etc en 
leermiddelen) 
- gebruik van ruimtes (bv hoeveel kinderen tegelijk op school, verschil in pauze tijd  buiten, 
halen en brengen door ouders, looproutes etc) 
 
U begrijpt: Een hele klus om dat te organiseren en met elkaar af te spreken; maar wij gaan 
daar allemaal rekening mee houden! 
U krijgt hier meer informatie over in een mail op de vrijdag na Hemelvaartsdag (=22 mei).  
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Het belangrijkste voor u op dit moment is dat: 
 
- deze maatregelen voor twee weken gelden (en mogelijk voor 3 weken tot 1 juni) 
- we de leerlingen van elke klas in twee delen hebben verdeeld, die ‘om en om’ op school 
komen. 
- één deel start op maandag 11 mei, het andere deel op dinsdag 12 mei. (het eerste deel 
dan weer op woensdag, het tweede deel op donderdag; en zo verder) 
- de leerlingen hele dagen op school zijn, bij hun eigen leerkracht(en) 
- de leerlingen huiswerk opdrachten meekrijgen voor de dag(en) dat zij niet op school zijn. 
 
We hebben er in bijna alle gevallen voor kunnen zorgen dat de leerlingen uit één gezin op 
dezelfde dag(en) naar school gaan. Hierdoor zijn er minder bewegingen, en hebben de 
betreffende ouders ook wat meer ruimte om hun eigen werk te organiseren.  
Voor een enkeling is dat helaas niet gelukt. 
Door de ingewikkeldheid van de verdeling kunnen we daardoor de indeling niet 
veranderen! 
 

U krijgt vandaag per mail een bericht in welk deel uw kind(eren) zit, en wanneer uw kind 
op school verwacht wordt.  

 
 
Nieuwe SchoolApp 
 
Deze week heb ik u bericht dat  onze SchoolApp is vernieuwd. De oude werkt nu niet meer. 
Wij vinden het belangrijk dat we u, zeker in deze tijd, ook via de app kunnen bereiken.  
Als u de nieuwe SchoolsUnited App nog niet heeft geïnstalleerd ontvangt u geen berichten/ 
foto's van school meer. (ook al lijkt de oude app nog wel te werken) 
We raden u dan ook aan om spoedig de nieuwe SchoolsUnited app te downloaden en de 
oude SchoolApp te verwijderen. 
Ik heb berichten ontvangen dat ouders de bijlage (handleiding)die ik gestuurd heb niet 
kunnen openen.  
Dat kan inderdaad niet op de telefoon in de oude app; in de nieuwe kan dat wel. 
Een reden meer om de nieuwe app te installeren. 
Nog steeds geldt; komt u er niet uit? Neem even contact op. 
 
Agenda 
 

25 april t/m 10 mei meivakantie 

Donderdag 2 mei Juf Annemarie jarig 

Woensdag 8 mei Meester Rob en juf Elly (administratie) jarig 

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag  

Vrijdag 22 mei Nieuwe mail met informatie 

 
 
We wensen u een fijne meivakantie en blijf gezond! 
 
Rob de Boo 


