
 

Lunteren, 4 februari 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Het kabinet heeft op 2 februari jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 februari volledig opengaan. 
Het is fijn dat de kinderen weer echt naar school kunnen. Fijn dat we weer fysiek op school samen aan 
de ontwikkeling van de kinderen mogen werken en hen een veilige plek mogen bieden. 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.  
 
Het is de bedoeling dat alle leerlingen vanaf 8 februari weer volledig naar school gaan, met 
inachtneming van de RIVM-voorschriften. We handelen daarbij volgens de geldende uitgangspunten: 

• 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 rond de school, van zowel 
onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.  

• Een focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en besturen: hoe bereiken 
we bovenstaande, maar houden we het ook uitvoerbaar? 
 

Onze school gaat vanaf maandag 8 februari op de volgende manier (volledig) open:    

Allereerst is het goed om te benoemen dat we nog steeds niet weten hoe lang de ontstane situatie 

gaat voortduren en tot wanneer de herziene richtlijnen blijven gelden. Als vereniging hanteren we 

komende tijd onderstaand rooster.  

 

Lestijden: 

Om haal- en brengbewegingen van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, gaan we opnieuw werken 
volgens een continurooster: dan blijven alle kinderen tussen de middag over. 

De lestijden zien er als volgt uit: 

Maandag:  8.45 – 14.45 uur 

Dinsdag: 8.45 – 14.45 uur 

Woensdag:  8.45 – 12.15 uur 

Donderdag: 8.45 – 14.45 uur 

Vrijdag:  8.45 – 12.00 uur (groep 1 t/m 4) 

  8.45 – 14.45 uur (groep 5 t/m 8) 

Om 8.30 uur gaan de schooldeuren (en het hek) open. Kinderen kunnen tussen 8.30 en 8.45 direct 
doorlopen naar hun eigen lokaal. Om 8.45 start de lesdag.  
  



 

• De kinderen uit groep 1 en 2 worden bij het hek opgevangen door één van de leerkrachten. De 
kinderen mogen zelfstandig naar binnen lopen, waar de andere leerkracht op hen wacht. Bij het 
verlaten van de school zullen de leerkrachten weer meelopen naar het hek. De Vissengroep zal 
een paar minuten eerder buiten zijn om zo gespreid mogelijk de school te verlaten. 

• De kinderen uit groep 3 en 4 zetten hun fiets op de normale plek op het schoolplein en lopen 
daarna direct door naar de klas. Bij het verlaten van de school zal de leerkracht ze druppelsgewijs 
laten vertrekken uit de klas. 

• De kinderen uit groep 5 en 6 zetten hun fiets op de gebruikelijke plek en lopen via de hoofdingang 
direct door naar hun klas. Bij het verlaten van de school zal de leerkracht ze druppelsgewijs laten 
vertrekken uit de klas. 

• De kinderen uit groep 7 en 8 zetten hun fiets op de gebruikelijke plek en lopen via de gebruikelijke 
ingang (trap) direct naar de klas. Bij het verlaten van de school zal de leerkracht ze druppelsgewijs 
laten vertrekken uit de klas. 

• Voor alle kinderen geldt: fiets wegzetten of uit de auto stappen en direct naar binnen naar de klas. 
 

Afspraken/maatregelen: 

Het is fijn dat we weer met alle leerlingen aan het werk kunnen, maar ook u weet dat we nog niet 

terug kunnen naar de ‘normale’ situatie. Onze gezondheid blijft het belangrijkst, in alle beslissingen die 

we nemen. Vandaar dat er een aantal regels zijn waar we ons met elkaar aan moeten (blijven) houden. 

Het gaat om de volgende afspraken/maatregelen:  

Algemeen: 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 
• Laat uw kind zo mogelijk zelfstandig naar school gaan.  
• Als u uw kind wél brengt en ophaalt, loop dan zelf niet mee het plein op, maar laat uw kind 

vanaf waar u parkeert of vanaf het schoolhek alleen verder gaan.  
• Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school. Als er tóch contact nodig is, 

dan kan dit via Parro, telefonisch, per mail of buiten. 
• Indien het noodzakelijk is dat ouders/verzorgers toch in de opvang of op school komen, 

dragen zij een mondneusmasker. 
• De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
• Vanaf groep 4 wordt er vooral in vaste groepjes en duo’s gewerkt. 
• Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen groep. 
• Na school gaat iedereen direct naar huis.    

Voor u als ouder: 

- De landelijke richtlijnen van het RIVM blijven gelden.  
Zie verder: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-
scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs.  
 
Blijf thuis als u klachten heeft die passen bij corona. Zie ook: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen. 
 

- Voor personeel houden we ook de landelijke richtlijnen aan, dat betekent dat het zou kunnen 
voorkomen dat uw kind als de leerkracht ziek is, géén les heeft op school. Als dat voorkomt  
dan wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht! 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


 

- Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. 
- We vragen u alle schoolspullen inclusief geleende Chromebooks a.s. maandag met uw kind 

mee te geven naar school.  
 

Voor de kinderen: 

- Kijk goed waar je je fiets mag parkeren en loop daarna gelijk naar je eigen klas. 
- Bij het binnen komen en verlaten van de school gebruik je steeds dezelfde in-/uitgang. 
- Blijf niet op het schoolplein hangen, maar ga direct naar huis als de school uit is.  
- Denk aan het meenemen van iets te eten/drinken (liefst een gezond tussendoortje) en een 

lunchpakketje voor tussen de middag. Je moet het eten wél zelf open kunnen maken! 
- Als je jarig bent, mag je alleen in je eigen groep trakteren, wel iets wat ‘voorverpakt’ is.  
- Houd afstand voor zover mogelijk! 
- Was vaak je handen, in ieder geval direct als je binnenkomt, voor het eten en als je naar het 

toilet bent geweest.  
- Indien nodig zal de juf of meester jullie op school verder informeren. 
- De gymlessen zijn in deze periode buiten. 

 
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 met uw peuter via het hekje naast de hoofdingang van De Wegwijzer het peuterplein 
op lopen, 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. 
 

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 contact 

met ons op. 

 

Plusklas: 

De plusklas op locatie De Bron start nog niet op. De kinderen krijgen wel een onderwijsaanbod, 

waarmee ze in de eigen klas aan de slag gaan. 

  



 

Roostervrije dag, rapport en spreekavonden: 

De roostervrije dag die gepland stond voor maandag 8 februari komt zoals u weet te vervallen.  

Ook het meegeven van het rapport en de spreekavonden zijn op een ander moment ingepland.  

Nadat de kinderen weer wat gewend zijn op school, starten we (na de voorjaarsvakantie) met het 

afnemen van de Cito-toetsen. Dit met als doel goed te kunnen bepalen hoe de groep en uw zoon of 

dochter zich heeft ontwikkeld de afgelopen periode. Ook willen we graag weten of de afgelopen tijd 

van thuiswerken invloed heeft gehad op de leerprestaties. Aan de hand van de resultaten van de 

toetsen kunnen we vervolgens heel gericht met de kinderen aan het werk. We weten dan goed wat 

iedereen nodig heeft.  

Wilt u onderstaande data alvast noteren: 

• Donderdag 18 maart:  roostervrije dag, alle kinderen zijn vrij.  

• Vrijdag 19 maart:  rapport mee naar huis. 

• Dinsdagavond 23 maart en donderdagavond 25 maart: (online) spreekavonden. 

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.  

Mocht dit niet het geval zijn dan horen we natuurlijk graag van u.  

 

Hartelijke groet, 

 

Team De Wegwijzer 

 

 


