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Welkom terug! 

We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie 
hebben gehad. We zijn erg blij dat we vanaf 11 mei 
de kinderen weer gedeeltelijk op school mogen 
ontvangen. De leerkrachten hebben deze week hard 
gewerkt om de lokalen op een andere manier in te 
richten, zodat er onderling zoveel mogelijk afstand is.  
We hebben zin om weer te gaan starten, al zal het 
best wennen zijn. We hopen dat de kinderen er ook 
weer zin in hebben!  
 

Identiteit 
Het was fijn om met elkaar op afstand Paasfeest te 
vieren! Juist in deze tijd is het belangrijk te weten dat 
we er niet alleen voor staan, we hebben elkaar nodig en bovenal mogen we weten dat God 
bij ons is. In Jesaja 41:10 staat: Je hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. Je hoeft geen 
angst te hebben, want Ik ben jouw God. Ik zal je helpen, Ik zal je sterk maken. 
 
In  de eerste schoolweek blikken we met de kinderen  terug op het Paasfeest. De weken 
daarna vieren we Hemelvaart en Pinksteren, deze feesten zullen centraal staan tijdens de 
godsdienstlessen. 
Het is fijn om met de kinderen in de klas weer te kunnen zingen. We leren deze weken de 
volgende liederen: Ik moet weggaan en Vlinder 

 
Vorige week werden wij gebeld door de Hervormde kerk. Vanuit de kerk wilden ze graag 
laten weten dat Ons Centrum door de Corona Crisis leeg staat, mochten wij als school ruimte 
nodig hebben, dan konden zij dat beschikbaar stellen. Een prachtig voorbeeld van de 
maatschappelijke samenwerking tussen de kerk en school. We hoeven er voorlopig geen 
gebruik van te maken, maar waarderen het gebaar zeer! 

 
Welbevinden 
De school gaat weer open….en nu? Waar te beginnen? 
Rekenen, taal, sociaal-emotioneel leren? Niets is onbelangrijk 
en alles vraagt weer aandacht. Tegelijkertijd is aandacht voor 
de gevoelens en het welbevinden van kinderen misschien wel 
belangrijker dan ooit. 
Vandaar dat we de komende weken vaker dan normaal bezig 
zullen zijn met sociaal-emotioneel leren. Dit doen we met onze 
methode Kwink, zij bieden ons veel mogelijkheden en lessen 
aan om daarvoor te gebruiken. Deze zijn met name gericht op 
het hervatten van het groepsproces en het ruimte geven aan 
de emoties van de kinderen. 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E
https://www.youtube.com/watch?v=WzEIp2zUgZQ
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Noodopvang 
Wanneer u als ouder werkzaam bent in de vitale sector en u krijgt de opvang van uw 
zoon/dochter echt niet anders geregeld, dan kunt u de komende periode nog gebruik maken 
van de NOODopvang. We willen benadrukken dat de noodopvang alleen bedoeld is voor 
ouders die de opvang op een andere manier niet kunnen regelen. Graag uiterlijk op 
donderdagavond voor de volgende week doorgeven via r.vliet@csgdewaard.nl (vandaag dus 
voor de eerste schoolweek). Onder schooltijd vindt de noodopvang op school plaats, vanaf 
13.00 uur wordt uw zoon/dochter opgevangen door één van onze samenwerkende partners: 
Kidspalace, Kivido of Regiekr8.  
 
Ziek 
Mocht uw kind hoesten, neusverkouden zijn, niezen of koorts hebben, dan blijft uw kind 
thuis. Na 24 uur klachtenvrij mag uw kind weer naar school. Ontstaan de klachten op school, 
dan moet uw kind direct opgehaald worden en gaat het naar huis. 
Klachten bij andere huisgenoten van uw kind: bij hoesten, neusverkouden, niezen of koorts 
blijft uw kind ook thuis. Na 24 uur klachtenvrij mag uw kind weer naar school. Is er iemand in 
het gezin positief getest op Corona, dan geldt dat het gehele gezin twee weken in 
thuisquarantiane moet. De kinderen mogen weer naar school als iedereen in het gezin 24 
uur klachtenvrij is. 
 

Onderwijskundig 
Schooltijden  
De kinderen gaan hele dagen naar school conform het protocol. Wij hebben gekozen voor 5 
gelijke dagen. De maandag, dinsdag en donderdag zijn drie kwartier korter, de woensdag en 
vrijdag zijn één uur langer. Zo worden er nog steeds 25 lesuren in de week gemaakt. 
Daarnaast staat in het protocol beschreven dat er geen ouders in de school en op het 
schoolplein mogen komen. We vragen u nadrukkelijk om uw zoon/dochter wanneer mogelijk 
alleen naar school te laten gaan, mocht dit niet gaan, dan mag maximaal 1 volwassene de 
kinderen wegbrengen. Zoek een plek waar u voldoende afstand tot andere volwassenen 
kunt realiseren.  
De kinderen zetten zelf hun fiets op het plein en halen hun fiets ook zelf weer op.  
De communicatie vanuit de leerkracht met u als ouder zal via Meet, Whatsapp, mail of 
telefonisch plaatsvinden, daarin zullen de leerkrachten dezelfde lijn als de afgelopen weken 
aanhouden.  
 
Wegbrengen en ophalen van de kleutergroepen 
Kleuters worden door de leerkracht opgehaald en na schooltijd weer weggebracht naar het 
plein bij de kerk of de grote parkeerplaats voor Kidspalace. Er zal een bord per groep staan, 
waar de leerkracht de kinderen ophaalt en weer wegbrengt. Houdt ook daar onderling 
voldoende afstand!  

 

mailto:r.vliet@csgdewaard.nl
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Groep  Ophalen Wegbrengen Locatie 

1i 7.55 u. 12.55 u.  Kerkplein 

1/2a 8.05 u.  13.05 u.  Kerkplein 

1/2b 7.55 u.  12.55 u.  Grote parkeerplaats 

1/2c 8.00 u.  13.00 u.  Grote parkeerplaats 

2 (van 2/3) 8.05 u. 13.05 u. Grote parkeerplaats  

 
Tijden groep 3 t/m 8 

Groep  Ingang 
 

Inloop Start van de 
lessen  

Einde schooltijd 

3 (van 2/3) Eigen ingang 7.45 u. 8.00 u. 13.00 u. 

5a Ingang middenbouw 7.45 u. 7.55 u.  12.55 u.  

4 Ingang middenbouw 7.45 u. 8.00 u.  13.00 u.  

3/4 Ingang middenbouw 7.45 u. 8.05 u.  13.05 u.  

5b  Hoofdingang 7.45 u. 7.55 u.  12.55 u.  

6b Hoofdingang 7.45 u. 8.00 u.  13.00 u.  

6a Hoofdingang 7.45 u. 8.05 u.  13.05 u.  

8a/8b Ingang bovenbouw 7.45 u. 7.55 u.  12.55 u.  

7a Ingang bovenbouw 7.45 u. 8.00 u.  13.00 u.  

7b Ingang bovenbouw 7.45 u. 8.05 u.  13.05 u.  

 
Chromebooks 
Alle kinderen nemen op maandag 11 mei of dinsdag 12 mei het chromebook weer mee naar 
school. Wilt u thuis het chromebook voorzichtig schoonmaken? De groepen 6 t/m 8 zullen 
de Chromebooks ook gebruiken bij het gedeeltelijke thuisonderwijs. De kinderen moeten 
het chromebook vervoeren in een stevige tas, gewikkeld in een handdoek of in een 
laptoptas.  

 
Gym  
De kinderen krijgen op dinsdag en/of donderdag op het schoolplein gymles van meester Bob 
en juf Britt. Het is daarom handig dat de kinderen op die dagen gemakkelijke kleding en 
stevige schoenen dragen, er is geen mogelijkheid tot omkleden in de school. 
 
Zwemmen 
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De komende periode gaan de kinderen niet zwemmen. Mocht het schoolzwemmen weer 
starten, dan hoort u dat via de leerkracht van uw kind. 
 

Organisatorisch  
Trakteren  
Kinderen mogen een verpakte traktatie trakteren. Per dag mag in iedere klas maximaal één 
kind zijn of haar verjaardag vieren. Voor de andere helft van de klas wordt de traktatie op 
tafel gelegd. De jarige blijft in de eigen groep.  
 
Twee keer een pauzehap  
Tot 13.00 uur naar school, zonder lunch is best een lange tijd. Om deze reden zullen we 2x in 
de ochtend een moment organiseren waarop uw kind de tijd krijgt om iets te eten/drinken. 
Tijdens de reguliere kleine pauze en rond 12.00 uur. We adviseren u om uw zoon/dochter 
voor 2x een makkelijke, maar voedzame hap mee te geven: een (bruine) boterham, een 
banaan, een krentenbol, een eierkoek, ontbijtkoek etc.  
 
Desinfectiemiddel 
Op school is er desinfectiemiddel aanwezig. Wanneer u het fijn vindt uw kind een eigen 
flesje mee te geven, is dat uiteraard ook prima.  

 
Planning mei/juni  

- 21 mei: Hemelvaartsdag, kinderen zijn vrij.  
- 22 mei: kinderen zijn vrij. 
- 1 juni: Tweede Pinksterdag, kinderen zijn vrij.  

 
Informatie van anderen 
Hieronder vindt u 

- een flyer van maatschappelijk werk Kwadraad.  
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