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Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Thuisonderwijs en weer naar school 
We zijn blij en dankbaar dat we de kinderen op maandag 8 februari na bijna acht weken weer 
mogen ontmoeten. 
 
We willen als team onze dank en waardering uitspreken voor de wijze waarop u als ouder(s) de 
kinderen thuisonderwijs hebt gegeven. Heel veel ouders hebben er ontzettend veel energie 
ingestoken. Het was niet altijd makkelijk en veel gezinnen merkten dat de rek er uit was. Maar we 
hebben ook een stuk veerkracht en betrokkenheid gezien. Hartelijk bedankt daarvoor.  
 
Ook een groot compliment aan de kinderen die al die weken trouw hun werk hebben gedaan. Het 
was vaak best moeilijk en soms hadden de kinderen echt geen zin meer in. Maar vaak lukte het 
dan toch de volgende dag weer om alles netjes af te krijgen. 
 
Ik ben ook trots op de meesters en juffen die hun uiterste best gedaan hebben om de kinderen te 
blijven motiveren met appjes, telefoontjes, challenges  en video’s. Vaak was een kleine 
bemoediging van de leerkracht weer voldoende om het kind aan het werk te krijgen. 
Ook van de andere collega’s die de noodopvang verzorgden is veel gevraagd. Waar we in maart 
met 2 kinderen zijn gestart werden er nu dagelijks bijna 40 kinderen opgevangen.  
 
Het is voor iedereen goed dat we weer met z’n allen naar school kunnen. 
Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn en beseffen dat de kans groot is dat er toch weer klassen 
thuis komen te zitten i.v.m. het nieuwe protocol. 
 
Maatregelen 
Wat belangrijk is en echt blijft gelden: wie klachten heeft blijft thuis en laat zich testen. Dit geldt ook 
voor de kinderen van de basisschool. Dus bij koorts, verhoging, benauwdheid, verkoudheid, 
niezen, smaak/reukverlies en (lichte) hoest: maak een testafspraak. 
Er is één uitzondering: kinderen met een lichte, verklaarbare verkoudheid, die past bij de 'normale' 
gezondheid van een kind, mag naar school komen. Dit brengt echter wel een risico met zich mee, 
waar we ons als collega's zorgen over maken. Wij gaan er vanuit dat u uw verantwoordelijkheid 
neemt en hier zorgvuldig mee omgaat. Ons advies is: doe een test. Is die negatief (en 
tegenwoordig hoor je al snel de uitslag), dan kan uw kind gewoon naar school, maar dan hebben 
we wel zekerheid. 
 

 Als er een leerling besmet is gaat de hele klas naar huis en schakelen we weer over op 
thuisonderwijs. 

 Na vijf dagen kunnen kinderen worden getest. Bij een negatieve test kunnen kinderen weer 
naar school. Kinderen die niet getest worden, blijven 10 dagen thuis. 

 We schakelen  pas weer over op fysiek onderwijs als er voldoende kinderen naar school 
kunnen. 

 In de school werken we in cohorten. Dat betekent dat de groepen geen contact met elkaar 
hebben. 

 We gaan werken met een bredere spreiding van onze pauzes. Het is voor onze school 
onmogelijk om alle groepen apart te laten pauzeren, maar door een betere spreiding 
proberen we zo weinig mogelijk groepen met elkaar in aanraking te brengen. We gaan dus 



een iets ander tijdschema hanteren voor de pauzes, maar dat heeft voor u als ouder of 
verzorger verder geen gevolgen. 

 Ouders en andere externen komen alleen in school als het strikt noodzakelijk is en op 
afspraak. 

 Voor het wegbrengen en ophalen geldt: snel wegbrengen of halen en gelijk weer weg. 
 Bij het hek: altijd 1,5 meter afstand houden en het dringende advies is om een mondkapje 

te dragen als u bij de school een poosje moet staan.  
 Kinderen komen pas vanaf kwart over acht op school en gaan gelijk naar binnen. 
 Kinderen uit groep 7 en 8 komen zelfstandig naar school. 
 De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen hun jas en tas mee de klas in. 
 ‘s Middags zijn groep 2, 7 en 8 tien minuutjes eerder uit. Dus maandag, dinsdag en 

donderdag om 14:35 uur. Op woensdag om 12:05 uur en op vrijdag om 11:50 uur. 
 Kinderen gaan uit school gelijk naar huis.  
 De gymlessen gaan gewoon door.  

 
 Nog een paar praktische punten. 
-Wilt u a.s. maandag alle schoolspullen en biebboeken mee naar school geven? 
-Wilt u -indien van toepassing- de geleende chromebook mét oplader maandag meegeven? De 
chromebook graag even goed schoonmaken met een middel dat daarvoor geschikt is. Ze kunnen 
bij juf Evers ingeleverd worden. 
-Verjaardagen van kinderen kunnen de komende tijd gevierd worden in de eigen groep. U kunt met 
de leerkracht afstemmen wat het beste moment daarvoor is. 
 
Rapport 
In tegenstelling tot wat er in de vorige nieuwsbrief stond, hebben we besloten om de kinderen op 
19 februari toch een rapport mee te geven. Ondanks dat we een periode missen hebben we voor 
de meeste vakken net genoeg cijfers om een eerlijk rapport te maken. Voor de vakken waar we 
niet genoeg cijfers voor hebben, geven we geen rapportcijfer. 
 
Aanmelden 
Zijn er nog ouders die een kind aan willen melden voor volgend schooljaar en dat nog niet hebben 
gedaan? Het gaat voornamelijk om kinderen die voor 2 oktober 2022 vier jaar worden.  
Aanmelden kan door contact op te nemen met ondergetekende. 
 
Tenslotte 
De toekomst is onzeker. Hoe zal het allemaal gaan de komende tijd? Wat kunnen we ons zorgen 
maken. Het is voor ons een troost om te weten dat er boven alles Eén staat die regeert en alles 
vast in Zijn hand heeft: onze hemelse God. Zonder Hem kunnen wij niets doen, ook niet als de 
scholen weer open gaan. We stellen ons vertrouwen daarom in alles op Hem alleen.  
 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 


