
 
 
Opheusden, 8 mei 2020                          nieuwsbrief nummer 17 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Volgende week maandag is het zover. Na zeven weken mogen we weer naar school. Daar zijn we 
dankbaar voor. Wat is de Heere  goed en genadig! We zien er naar uit om de kinderen weer te 
ontmoeten. 
Hopelijk gaat het met u en de kinderen goed. Er zijn ook ouders met zorgen zoals bij de familie van 
de Sluis waar bij de vader van Joey en Lindsay 2 tumoren op de lymfeklieren zijn gevonden. 
Inmiddels is hij geopereerd en weer thuis. We wensen hem sterkte en beterschap toe! 
 
In de laatste nieuwsbrief die u vlak voor de vakantie kreeg hebben we uitgelegd hoe we het 
onderwijs na de vakantie vorm willen geven. Als het goed is weet u op welke dagen uw kind naar 
school mag. De tijden zijn als volgt: 
Maandag 11 mei 8:30 uur -14:00 uur 
Dinsdag 12 mei 8:30 uur - 14:00 uur 
Woensdag 13 mei 8:30 uur -12:00 uur 
Donderdag 14 8:30 uur - 14:00 uur 
Vrijdag 15 mei 8:30 uur - 12:00 uur 

 
 
Daarnaast zullen we zoveel mogelijk de RIVM richtlijnen volgen. Dat betekent dat we een aantal 
afspraken moeten maken. Ik zet ze even voor u op een rijtje: 
 

 Ouders/verzorgers en andere volwassen die niet bij het personeel van de school horen, 
mogen niet op het plein of in de school komen. 

 De regels van de GGD m.b.t. hoesten etc. zijn blijvend van kracht. Kinderen en 
leerkrachten die verkouden zijn, hoesten, niezen, koorts hebben, keelpijn hebben, blijven 
thuis. Ook als iemand anders thuis klachten heeft en koorts, mogen kinderen niet naar 
school. 

 Het brigadierrooster houden we aan zoals het was gepland. De spullen worden door de 
leerling gehaald en opgeborgen. 

 We willen vragen aan de ouders die kinderen brengen om de tijd bij het hek zo kort 
mogelijk te houden en anderhalve meter afstand te bewaren. 

 Kinderen in de bovenbouw spelen voor schooltijd niet op het plein, maar gaan vanaf 8.20 – 
8:30 uur geleidelijk naar binnen. Daarom de vraag of u de kinderen niet te vroeg naar 
school wilt sturen? 

 Het hek gaat om 8:15 uur open. 
 De leerlingen uit de verschillende groepen komen zo min mogelijk met elkaar in contact. 
 Tussen personeelsleden moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 Tussen personeel en leerlingen moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 De kinderen wassen bij binnenkomst en voor en na de pauzes hun handen. 
 De leerkracht houdt plekken, waar meerdere leerlingen aankomen zoals deurklinken, 

schoon met reinigingsspray. 
 De leerlingen zitten zoveel mogelijk verspreid in het lokaal. 
 De groepen spelen niet gezamenlijk buiten in de pauzes. 
 Kinderen mogen gewoon met hun klasgenoten spelen. 
 De kinderen eten tussen de middag (kosteloos) op school. 



 Jarigen kunnen helaas niet de klassen rond. Het is fijn als u over het vieren in de klas even 
met de leerkracht overlegt. 

 De kinderen hangen hun  jas over hun stoel. 
 De bidon blijft bij de leerling op het tafeltje en gaat dagelijks mee naar huis. De bidons die 

op school zijn blijven staan zijn gereinigd en in de vaatwasser geweest. 
 We zullen de eerste dagen veel aandacht besteden aan het welbevinden van de leerlingen. 
 De leerkrachten in de bovenbouw geven tijdens de dagen dat de kinderen op school zijn 

instructie voor de dagen dat ze thuis moeten werken.  
 Vragen over de lesstof kunnen de kinderen de volgen dag aan de leerkracht stellen. Dan 

worden de gemaakte lessen ook besproken. 
 
We hebben er alle vertrouwen in dat het lukt om er met elkaar ervoor te zorgen dat het allemaal zo 
goed mogelijk verloopt. 
Ook hopen we dat de kinderen snel hun  plekje weer gevonden hebben op school en u thuis iets 
meer lucht krijgt. 
Alvast bedankt voor de samenwerking! 
 
Zendingsgeld 
A.s. maandag en dinsdag hopen we zendingsgeld in te zamelen. U begrijpt dat we dit nu hard 
nodig hebben om onze sponsorkinderen te kunnen onderhouden. 
Alvast bedankt!  
 
Prenthoteek en bibliotheek 
Wilt u boeken van de prenthoteek of bibliotheek die nog thuis zijn a.s. maandag of dinsdag 
meegeven? 
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
R.(Rijk) Arends 
 
 
 


