
 

 

 
Donderdag 4 februari 2021 

Geachte ouder(s) en/ of verzorger(s), 
 
Het kabinet heeft op 2 februari jl. aangekondigd dat basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari 
volledig opengaan. Het is fijn dat de kinderen weer echt naar school en de kinderopvang kunnen. De 
kinderopvang hanteert de gebruikelijke tijden en gaat naast de morgens ook weer de maandag- en 
dinsdagmiddag open. Fijn dat we weer fysiek samen aan de ontwikkeling van de kinderen mogen 
werken. We hebben als team, samen met u als ouders, ervoor gezorgd dat de kinderen zich thuis 
konden ontwikkelen. De kinderen hebben echter wel het dagelijkse fysieke contact met hun 
klasgenoten en met hun meester of juf gemist. Het heeft van jullie als ouders energie gekost, om 
naast het eigen werk, de kinderen thuis te begeleiden. Graag spreek ik namens ons team de 
waardering uit voor jullie inzet en betrokkenheid hierbij.  
 
Nu het besluit genomen is om de scholen en kinderopvang weer open te doen, zijn er aanvullende 
maatregelen/ protocollen ontwikkeld door PO- raad, ministerie en RIVM. 
  
Doelstellingen en uitgangspunten  
Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle 
mogelijke maatregelen te implementeren om de risico’s van verspreiding van het virus in het 
algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan. Aan de maatregelen in dit kader liggen de volgende 
doelstellingen ten grondslag:  
• De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.  

• De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.  

• Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van zowel 
onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.  

 
We hebben besloten tot het hanteren van een continurooster op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30u – 14.30u. Op woensdag gaan alle groepen om 12.15u uit en op vrijdag gaan de 
groepen 1 t/m 4 om 12.00u uit. Dit continurooster geldt in eerste instantie totdat de beperkingen 
door het kabinet zijn ingetrokken.  
 
Het openen van de scholen is een risico dat we met het hanteren van de geldende maatregelen tot 
een minimum willen beperken. De veiligheid van uw kind en ons team staat voorop. We nemen het 
risico op besmetting serieus. Het kan zijn dat er besloten moet worden dat een groep na 8 februari 
a.s. tijdelijk alsnog thuisonderwijs krijgt. Het kan namelijk gebeuren dat er een groep in quarantaine 
moet vanwege een coronabesmetting. Dit zal dan voor u en voor de school even schakelen zijn. We 
vragen hiervoor alvast uw begrip. 
 
Kinderen blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Zij blijven thuis als een huisgenoot 
naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.  
 
Als een kind positief wordt getest gaat de hele klas vijf dagen in thuisquarantaine. De kinderen die na 
deze periode worden getest en een negatieve uitslag krijgen, kunnen daarna weer naar school. De 
kinderen die niet worden getest, omdat ouders/verzorgers dat niet willen, moeten nog vijf dagen 
langer in quarantaine.  
 
Daarnaast staat nog steeds in het protocol dat ouder(s) en verzorgers(s) niet in de school komen.  
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouders of verzorgers. Oudergesprekken 
vinden digitaal of telefonisch plaats.  
 
 



 
 
Voor de komende periode blijven de volgende afspraken van kracht. 
Afspraken leerlingen  

• Uitgangspunt gespreid halen en brengen en gespreide pauzetijden.  

• Inloop in alle groepen van 8.15 – 8.30 uur druppelsgewijs.  

• Fiets wegzetten en direct doorlopen naar eigen lokaal (groep 3 – 8). 

• Kinderen van de groepen 1 worden gebracht tot kleuterhek en daar opgevangen door 
leerkracht en/of onderwijsassistent. 

• Kinderen van de groepen 2 tot aan buitendeur van hun eigen lokaal.   

• Kinderen nemen eten en drinken mee naar school voor pauze en tussen de middag.  

• Kinderen moeten na schooltijd niet op schoolplein blijven hangen, direct naar huis. 

• Hygiëneregels worden waar mogelijk gevolgd, idem afstand leerling – leerkracht. 
 
Aandachtspunten voor ouders 

• Zie afspraken leerlingen. 

• Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school. 

• Om contactmomenten te beperken, geldt een gespreide inloop. We hanteren een inloop in 
alle groepen tussen 8.15u en 8.30u.  

• Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel 
mogelijk zelf naar huis.  

• Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.  

• Ouders en verzorgers komen niet in de school.   

• Tussen volwassenen altijd 1,5 meter.  

• Als een leerkracht ziek is en er geen vervanging is, gaat een groep naar huis, informatie via 
Parro. 

 
Bij het uitgaan van de school kunt u de kleuters op dezelfde plek halen als waar u hen gebracht hebt. 
Ouders/verzorgers mogen namelijk op het schoolplein als de lokale omstandigheden t.b.v. het 
waarborgen van de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid vraagt om het 
benutten van het schoolplein. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen gehaald worden vanaf het 
schoolplein omdat wachten op de kiss and ride strook verkeerstechnisch niet handig is.  
 
Tussen de kiss and ride strook en het schoolplein willen we u vragen bij het halen en brengen zoveel 
mogelijk rechts te houden en goed te letten op de afstand onderling.  
 
Peuterspeelzaal 
Ook peuterspeelzaal Benjamin gaat weer volledig open, volgens de normale tijden. Het halen en 
brengen van uw peuter verloopt nog steeds wel anders dan voorheen. We vragen u als volgt te 
blijven handelen: U kunt uw peuter tot aan het hekje van het peuterplein brengen, waarbij 
volwassenen 1,5 meter afstand houden. Op het plein wachten de pedagogisch medewerkers u op en 
kunt u uw peuter overdragen. Aan het einde van de ochtend/middag kunt u uw peuter op dezelfde 
wijze weer ophalen. Indien het noodzakelijk is om toch de peuterspeelzaal in te gaan, dan draagt u 
een mondneusmasker. 
 
Kiss and ride strook 
Bij het aan- en uitgaan van de school wordt het weer drukker op de kiss and ride strook. Dat vraagt 
discipline. Houden aan de afspraken. Respect voor de ander. We willen u dan dringend vragen om op 
de kiss and ride strook niet tegen het verkeer in te fietsen. Dat gebeurt nog te vaak. Ook graag 
oversteken bij de klaar-overs en niet aan het eind van de strook. We zouden het erg waarderen als u 
dit bespreekt met uw kinderen.  
 
Inleveren materialen  

Maandag kunnen de kinderen hun schoolspullen meenemen en op dinsdag het chromebook.  



 
Plusklas 
De Plusklas start nog niet op. Mengen van kinderen van diverse scholen is niet wenselijk. De kinderen 
van de Plusklas doen de opdrachten zoveel mogelijk in de klas.  
 
Schoonmaak/hygiëne 
In deze periode van Corona zijn de voorzorgsmaatregelen die we met elkaar in acht moeten nemen 
duidelijk. Diverse hygiënemaatregelen zijn daarin opgenomen. Daarnaast beschikt elke groep over 
papieren handdoekjes, zeep en water.   
  
Noodopvang 
Sinds de sluiting van de scholen was er binnen onze vereniging noodopvang voor het opvangen van 
kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. 
Vanaf maandag 8 februari komt deze noodopvang tijdens schooltijden te vervallen. We beseffen dat 
we afwijken van de reguliere schooltijden. Komt u daardoor echt in de problemen, neem dan gerust 
contact met ons op.   
 
PBS  
Vanaf 8 februari zetten we in op PBS en groepsvorming, dit loopt natuurlijk de dagen hierna nog door 
in de groep. Deze periode van pandemie, online-lesgeven en thuisonderwijs is een spannende en 
vreemde periode voor de kinderen. Les volgen is anders, manier van werken is anders en ook het 
contact met de juf, meester en klasgenoten is anders. Dat is wennen. Voor sommigen meer dan voor 
anderen. Dat kan allemaal invloed hebben op hun welbevinden en resultaten. Als school willen we 
daar graag rekening mee houden. Nu we weer beginnen, zullen de kinderen moeten wennen aan 
ons, elkaar en de manier van werken. Dat zagen we ook gebeuren na de vorige lockdown. Dit proces 
willen we goed vormgeven en begeleiden.  
 
Wij zijn een school met PBS-kenmerken. In de schoolgids is daar meer over te lezen. Die kenmerken 
zullen ook merkbaar zijn als de kinderen weer naar school komen. Komende tijd willen we jullie als 
ouders/verzorgers ook blijven informeren. Er komt straks een wekelijkse PBS update over waar we 
op school mee bezig zijn. Op deze manier willen we jullie hierbij betrekken. Praat er gerust over met 
uw kind(eren). We zetten ons zo in voor een positieve en duidelijke werksfeer. Een plek waar alle 
kinderen met plezier heen willen gaan.  
 
Rapporten en spreekavonden 
De rapporten zullen op woensdag 17 maart uitgereikt worden. De spreekavonden vinden online-
plaats op donderdag 18 maart en maandag 22 maart. We organiseren dit op dezelfde manier als 
tijdens de spreekavonden in oktober/november. U wordt via Parro uitgenodigd en krijgt via de mail 
een link voor een meet gesprek. Ouders met meerdere kinderen op school kunnen vanaf vrijdag 12 
maart 12.00 uur inschrijven. De ouders van kinderen zonder broertjes of zusjes mogen vanaf 
maandag 15 maart 12.00 uur inschrijven.  
 
De roostervrije dag op dinsdag 9 februari voor de groepen 8 komt te vervallen. De meesters- en 
juffendag op 19 februari komt te vervallen en wordt later ingepland.  Dinsdag 9 en vrijdag 19 februari 
zijn dus normale lesdagen.  
 
Graag sluit ik deze brief af met één van onze kernwaarden: Veiligheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid en ons motto: Ieder uniek, samen sterk. Dit alles in afhankelijkheid van onze 
God!  
 
Hartelijke groeten, 
Henk Drost 
Basisschool De Bron Lunteren  


