
 
 

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 

 

We zijn blij dat we na een aantal weken thuisonderwijs de kinderen weer op school mogen 

ontvangen. We hebben de kinderen enorm gemist. 

Om de start in goede banen te laten verlopen, verzoeken wij u deze brief goed te lezen. 

 

* Lesgeven. 

De kinderen zullen vanaf 11 mei om de dag naar school komen volgens het rooster dat u per 

mail heeft ontvangen. 

De jaargroepen 3 - 4a/4b en 5 zijn op hun lesdagen volledig aanwezig voor het onderwijs.  

De leerkrachten zorgen voor huiswerk voor de volgende dag, dat aansluit op de schooldag.   

De situatie in de groepen 1/2 - 6/7 en 8 is complexer. Groep 1/2 en 6/7 blijven 

gecombineerde groepen en groep 8 wordt gesplitst. In deze groepen worden maandag en 

dinsdag; woensdag en donderdag enz. dezelfde lessen gegeven aan de aanwezige 

leerlingen. Voor thuis wordt gezorgd voor aanvullende opdrachten die de leerlingen 

zelfstandig kunnen verwerken.  

We besteden ‘s morgens in alle groepen specifiek aandacht aan de kernvakken: rekenen, 

taal en lezen. Verder wordt creatief omgegaan met de tijd en de vakken. Naast goed 

onderwijs vinden wij het sociaal-emotioneel contact met elkaar belangrijk. We zullen 

aandacht besteden aan wat de kinderen hebben meegemaakt en hoe we nu verder gaan. 

Daarbij maken we ruimte voor gesprekken en verwerking met elkaar. 

Tot 1 juni is er geen zwemles en geen gymles in het gymlokaal. De leerlingen gaan daarom 

‘s middags extra naar buiten. De komende weken is er geen Kangoeroeklas van CSG  

De Waard. Onze Laddergroep gaat wel door op de volgende momenten: middenbouw: 

vrijdag 15 en 29 mei; bovenbouw: dinsdagmiddag 12 en 26 mei. 

 

* Chromebooks. 

De leerlingen nemen hun chromebook op hun eerste lesdag mee terug naar school. Van het 

op en neer gaan wordt de kans op beschadiging zeer groot. We hebben daarom besloten de 

chromebooks op school te laten.  

 

* Overblijven op school. 

Alle kinderen eten op maandag - dinsdag en donderdag tussen de middag in hun lokaal met 

de leerkracht. Hierdoor zijn er minder verkeersstromen in en uit school.  

Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden. Ouders zorgen zelf voor eten en drinken. 

 

* Schooltijden. 

In overleg met de MR hebben we de schooltijden tot 1 juni aangepast. De middagpauze 

eindigt om 13.00 uur. De lessen zijn op de lange dagen van 8.30 uur tot 15.00 uur. Daarna 

zijn de kinderen vrij. Op woensdag en vrijdag beginnen we ook om 8.30 uur en zijn de 

leerlingen om 12.30 uur uit. 

 

* Pauzetijden. 

Tijdens de ochtendpauze, de lunchpauze en de extra middagpauze zijn de verschillende 



groepen op aparte tijden buiten. Hiervoor is een rooster opgesteld. Er is geen schoolfruit 

meer. U dient zelf te zorgen voor eten tijdens de morgenpauze. De kinderen mogen extra 

drinken meenemen voor in de middagpauze.  

 

* Hoe naar binnen? 

De lessen beginnen ‘s morgens om 8.30 uur. Bij het naar binnen (en naar buiten) gaan 

maken we gebruik van alle in- en uitgangen: de nooduitgang, de hoofdingang en ingang bij 

het kleuterplein. Groep 1/2 gaat naar binnen via het kleuterhek. Bij het hek worden de 

kleuters overgedragen aan de leerkracht.  

Groep 3/4a staat bij de picknicktafel en gaat via de hoofdingang naar binnen. Groep 4b/5 

staat bij de brievenbus en gaat ook via de hoofdingang naar binnen.  

Groep 6/7 staat bij de tafeltennistafel en gaat via de nooduitgang naar binnen.  

Groep 8 staat bij de pannakooi en gaat ook via de nooduitgang naar binnen.  

Het naar binnen en buiten gaan gebeurt gefaseerd. 

 

We verzoeken ouders de kinderen zo laat mogelijk naar school te brengen/sturen. 

In de onderbouw worden de kinderen door max. 1 ouder naar school gebracht en door max. 

1 ouder opgehaald. Vanaf de middenbouw verzoeken wij u thuis of in de auto te blijven. 

Kinderen komen alleen op het schoolplein en we verwachten dat ouders afscheid nemen op 

het trottoir voor de school. Tot 1 juni mogen er geen ouders in school. 

 

*Verlaten school 

Na afloop van de schooldag wachten de ouders van groep 1/2 op het terrein tussen de 

scholen en de COKD. De leerkracht draagt vanuit het lokaal de leerlingen, om beurten,  over 

aan de ouders. Ouder en leerling verlaten direct het schoolplein. 

Wij zullen looproutes aangeven in school en ‘wacht’plaatsen markeren bij de 

schoolomgeving. Ouders zorgen voor voldoende afstand tot andere ouders en leerkrachten. 

Na schooltijd verlaten de leerlingen van de midden- en bovenbouw direct het schoolplein en 

gaan naar huis. Er wordt niet meer op het schoolplein gespeeld. 

 

* Ouders en school. 

Wij vinden oudercontact en ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Het is belangrijk dat we ons -

met elkaar- houden aan de richtlijnen van het RIVM (zie flyer). 

Vragen en opmerkingen kunt u stellen via app / schooltelefoon / mail.  

 

* Hygiëne op school. 

- Voor alle groepen is een gespreksscherm aangeschaft, zodat er tijdens de verlengde 

instructie afstand blijft tussen de leerkracht en de leerling. 

- Elke dag worden de tafeltjes/stoeltjes van de leerlingen gereinigd, in de kleutergroep wordt 

spelmateriaal geselecteerd dat gemakkelijk schoon te maken is. 

- Leerlingen wassen bij binnenkomst in de lokalen hun handen. Dit gebeurt ook voor en na 

de pauzes en de lunch. CSG De Waard zorgt voor voldoende desinfect in de lokalen. 

- Alle groepen krijgen een eigen toilet toegewezen. 

 

* Tot slot: 

- De studiedag van het personeel op 20 mei gaat niet door. De leerlingen hebben deze dag 

‘gewoon’ les tot 12.30 uur 

- De verjaardagen van de leerkrachten worden op 29 mei niet gevierd, maar wellicht op een 

later moment.  

 



- De schoolfotograaf komt in het nieuwe schooljaar naar school voor de portret- en 

groepsfoto’s. We maken -als dit mogelijk is- dit schooljaar alleen nog foto’s van groep 8. 

- Vanaf 18 mei (eerst even wennen) nemen we weer methodetoetsen af voor de 

verschillende vakgebieden.  

- Trakteren mag: alleen verpakt materiaal, geen eigen baksels. 

- Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 m afstand van elkaar te houden. Toch zetten we de 

leerlingen in het lokaal zover mogelijk uit elkaar.  

Tussen onderwijspersoneel en leerlingen is de richtlijn: preventief zoveel mogelijk 1,5 m 

afstand. Het zal niet mogelijk zijn in alle gevallen 1,5 m afstand te houden, zeker niet in de 

onderbouw. We doen wat  professioneel noodzakelijk en verantwoordelijk is. 

 

We hebben u -hopen wij- zo volledig en uitgebreid mogelijk geïnformeerd over het onderwijs 

in de komende weken. Bij vragen mag u altijd appen, bellen en mailen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens team en MR, 

Steven van Schaik,  

directeur. 

 

 


