
 
 
 

 

  
Oud-Beijerland, 7 mei 2020 
Betreft: Laatste informatie onderwijs 11 mei - 1 juni De Hoeksteen  
 
 
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen, 
 
We zijn blij dat we volgende week weer kunnen gaan doen waar we in ons vak voor gekozen 
hebben: lesgeven aan en omgaan met een groep kinderen! We zijn ook blij u te melden dat we 
geen ernstig zieke collega’s hebben gehad in de afgelopen periode. Voor zover bij ons bekend 
is er niemand overleden in de directe omgeving van onze kinderen of leerkrachten. Als dat in uw 
familie toch ook het geval is, dan kan het belangrijk zijn voor ons om dat te weten. Wij 
verzoeken u dan om dat bij de leerkracht(en) van uw kind  te melden. 
 
In de bijlage ontvangt u een algemene brief van CSG De Waard over het weer opstarten van de 
scholen. Een paar zaken zijn op onze school anders geregeld dan in de brief staat beschreven. 
Wij hebben ervoor gekozen om onze school niet vol te hangen met 1,5 m stickers, aangezien 
dat alleen nadrukkelijk geldt voor de volwassenen - in dit geval alleen de leerkrachten onderling. 
Uiteraard zullen wij daar, als teamleden van De Hoeksteen, op letten. Zeker zullen we met de 
leerlingen ook de hygiëne maatregelen bespreken. Nog belangrijker vinden wij het dat we de 
kinderen kunnen helpen om de afgelopen periode een plek te geven en het (weer) opbouwen 
van goede sociale sfeer binnen de groep. Daar zullen we in ruime mate aandacht aan besteden, 
naast de kernvakken. 
In tegenstelling tot wat we eerder berichtten, kunnen we niet alle groepen altijd los van elkaar 
laten spelen. Zeker de jongste groepen spelen, ook op het speelleerplein, door en naast elkaar. 
 
Ook bent u, zoals we u al in een eerdere brief hebben geschreven, gewoon welkom op de 
pleinen om uw kind te brengen en op te halen. De volgende richtlijnen gelden hierbij: 
● Wilt u zowel bij het brengen als het halen zo snel mogelijk weer vertrekken? Liefst niet / niet 

helemaal meelopen met de leerlingen van groep 3 en voor de hogere groepen helemaal het 
plein niet betreden. 

● We verdelen zowel het binnenkomen als het ophalen als volgt: 
○ Groep 1 en 2: deur Aalscholver 
○ Groep 3: deur tussen lokaal 1/2b en groep 3, bij de basketbalpaal op het plein Aalscholver 
○ Groep 4, 5 en taalklas: deur plein Lepelaar 
○ Groep 6, 7 en 8: deur plein Zilvermeeuw 

● 1 ouder brengt en haalt zijn/haar kind(eren). Dit mag, gezien onze grote pleinen, op het plein.  
● Wij hebben op de pleinen geen specifieke vakken voor ouders getekend. We rekenen er op 

dat u zelf de onderlinge afstand bewaart. 
● U houdt de hekken en het pad tussen de hekken en de (hoofd)ingangen vrij.  
● U houdt zelf de afstand met andere volwassenen in de gaten en vertrekt zo snel mogelijk 

weer, maar wacht wel op elkaar als dat nodig is om deze afstand te bewaren. 
Laten we het goede voorbeeld geven en elkaar eventueel op zaken attenderen als dat nodig is.  
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Verder zijn er veel kinderen jarig geweest in de afgelopen periode. Als uw kind nog wil trakteren, wilt 
u daar dan over afstemmen met de leerkracht en bij het uitkiezen van een traktatie rekening houden 
met de hygiëne-richtlijnen? 
 
Door persoonlijke omstandigheden zijn er binnen onze school een aantal personele wijzigingen voor 
de komende weken, aangezien enkele collega’s wat meer afstand moeten houden van de kinderen. 
Iedereen vindt dat heel jammer en wil graag weer met de kinderen aan de slag, maar ja… De 
wijzigingen kunt u hieronder lezen: 
● Groep 3: Juf Hettie zal tot 1 juni geen lesgeven aan de groep. Zij doet ander werk in de school, 

waaronder de interne begeleiding. Juf Roos is op maandag in de groep en juf Mira zal op dinsdag 
aan groep 3 lesgeven. 

● Groep 6: Juf Marleen zal tot 1 juni minder lesgeven aan de groep. Zij doet ander werk in de 
school. Juf Mariska geeft op maandag les en dinsdag om de week. De andere dinsdag en de 
woensdag is juf Marleen er wel. En juf Mieke is er uiteraard op donderdag. 

 
Gelukkig maar een paar verschuivingen, en met voor de kinderen bekende leerkrachten! Daar zijn 
wij blij mee! 
 
Heeft u noodopvang nodig, omdat u in een cruciaal beroep werkt? Onder schooltijd worden deze 
kinderen in de klas opgevangen, u moet dit aanvragen bij de leerkracht. Voor- en na schooltijd kunt 
u dit niet bij de school regelen; u kunt dit aanvragen via info@kivido.nl. Uiteraard geldt dit alleen als 
u geen andere opvangmogelijkheden hebt. 
  
Wij hopen u met het bovenstaande voldoende helderheid te hebben gegeven. De informatie uit de 
vorige brief kunt u via deze link lezen.  
Wilt u, als u dan nog vragen hebt, deze mailen naar hoeksteen@csgdewaard.nl?  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Yvonne Verweij 
Marco de Jong 
Directie CBS De Hoeksteen 
 

200507 brief laatste informatie periode 11 mei - 1 juni 2 
 

mailto:info@kivido.nl
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/dehoeksteen/nieuwsbrieven/2020-05-071314.200424%20brief%20herstart%20normaal%20onderwijs%20Hoeksteen.pdf
mailto:hoeksteen@csgdewaard.nl

