
 

 
 
Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 
 
Dinsdag jl. heeft u vanuit CSG De Waard informatie gekregen met betrekking tot de 
volledige opening van de scholen per 8 juni a.s. 
In deze brief leggen we uit wat dit betekent voor onze school.  
 
* Schoonmaak en hygiëne. 
Leerlingen en of leerkrachten blijven de tafels na schooltijd schoonmaken. Bij de 
onderbouw blijft men speelgoed wisselen en worden materialen extra schoongemaakt.  
De schoonmaakuren blijven per week met 1,5 uur uitgebreid i.v.m. het coronavirus.  
Er is specifieke aandacht voor de toiletgroepen en de deurkrukken. 
Leerlingen blijven meerdere momenten per dag hun handen wassen. 
Verder: houd afstand en schud geen handen. 
 
* Schoolactiviteiten tot zomervakantie. 
Er worden in schoolverband geen ‘grote’ activiteiten meer georganiseerd tot de 
zomervakantie. Dit betekent voor ons concreet: 
- geen praktische verkeerslessen of andere excursies zoals bijv. natuuractiviteiten. 
Een uitzondering hierop is het verkeersexamen van groep 8.  
- geen zwemles voor de groepen 4 en 5 en geen gymlessen in de gymzaal. 
Gymlessen worden m.i.v. 8 juni door RegieKr8 op het plein gegeven of in Waterweide. 
Wellicht is een trainingspak tijdens deze lessen verstandig en prettig (thuis alvast 
aantrekken); gymkleding is niet nodig, we kleden niet om in school.  
- De Kangoeroeklas stopt tot de zomervakantie; de Laddergroep vindt voor alle leerlingen 
weer plaats op vrijdagmorgen. 
- geen zomersluiting met ouders op woensdag 15 juli in de Dorpskerk. 
- geen groots eindfeest voor de leerlingen op 16 juli. 
Op donderdag 16 juli vieren de leerkrachten hun verjaardag met de leerlingen in de eigen 
groep. Deze dag begint in alle groepen om 8.30 uur en eindigt om 12.30 uur.  
Om 12.30 uur begint voor alle leerlingen de zomervakantie.  
- Externe deskundigen als SchoolMaatschappelijk Werk en de logopedie zijn -mits zij zich 
aan de regels houden- in school welkom. In bijzondere gevallen beslist de directie of 
externen in school welkom zijn. 
- Vanaf 8 juni kunnen de kinderen weer zendingsgeld mee naar school nemen. 
 
* Afscheid groep 8. 
Het afscheid van groep 8 gaat op 10 juli WEL door. We houden ons wel aan de regels.  
Er zijn max. 100 personen aanwezig. Afscheid wordt in de buitenlucht gevierd en 
volwassenen houden tot elkaar 1,5 meter afstand.  
Groep 8 gaat niet bowlen. De bowling blijft tot 1 september gesloten. Een andere activiteit 
is ‘s middags ook niet mogelijk. De leerlingen mogen niet met andere volwassenen  
meerijden. De leerlingen trakteren geen snoep in de andere groepen. 
 
* Evaluatiegesprekken met ouders. 
In juni zijn er geen schriftjesmiddagen in de groepen 3 t/m 8. 
De (fysieke) evaluatiegesprekken voor het 2e rapport vervallen.  
Wanneer u een gesprek wenst, zal dit telefonisch of digitaal (Google Hangouts) 
plaatsvinden. U kunt zich binnenkort via de mail aanmelden voor een evaluatiegesprek.  
Wij vragen u dit alleen te doen bij eventuele vragen. Uw vragen s.v.p. vooraf per mail 
kenbaar maken aan de leerkracht. Incidenteel zullen leerkrachten ouders op school 
uitnodigen voor een evaluatie- en voortgangsgesprek.  



Dit gesprek zal ‘s middags, na schooltijd, plaatsvinden in de buitenlucht op het 
kleuterplein. Deze vorm van gespreksvoering zal echter meer uitzondering dan regel zijn. 
 
* School en schoolplein. 
Ouders komen niet op het schoolplein en spreken de leerkracht -zo mogelijk- niet   
fysiek aan. Contact verloopt via mail, app of telefoon.  
Bij evt. overleg blijven leerkrachten op het plein en de ouders achter de afscheiding op het 
trottoir. Het huidige beleid wordt (helaas) voortgezet tot de zomervakantie. Kleuters blijven 
via het kleuterhek -zonder ouders- naar binnen gaan. Ouders wordt verzocht kinderen zo 
laat mogelijk naar school te sturen, zodat het plein niet overbevolkt raakt, s.v.p. niet voor 
8.20 uur. We stimuleren de leerlingen om na schooltijd het schoolplein direct te verlaten 
en naar huis te gaan. 
De groepen 3/4 en 4/5 hebben ‘s morgens tegelijk pauze. Groep 6/7 en groep 8 hebben 
daarna apart pauze. Op lange dagen is er ‘s middags geen extra pauze meer. 
 
* Afwezigheid leerkrachten. 
Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten worden groepen niet gecombineerd.  
We houden de groepen zoveel mogelijk fysiek uit elkaar. Als er geen vervanging is, 
krijgen de leerlingen huiswerk voor deze dag. Leerlingen kunnen -bij thuiswerk- tussen 
8.20 en 8.30 uur hun huiswerk op school ophalen. Voor leerlingen waarvoor thuis geen 
opvang mogelijk is, is noodopvang op school mogelijk; s.v.p. telefonisch aanmelden bij de 
directie. 
 
* Tussenschoolse Opvang (TSO). 
We stoppen met TSO voor alle groepen. De leerlingen gaan weer thuis eten tussen  
de middag. Alleen kinderen die zijn aangemeld voor vaste dagen of losse dagen  
blijven over. Aanmelden kan telefonisch of via de mail: m.gerards@csgdewaard.nl  
We hopen dat u terughoudend wilt zijn met het opgeven voor losse dagen. Het aantal 
beschikbare overblijfouders is beperkt en een aantal personen is beperkt inzetbaar.   
Graag voor 10.00 uur als het om een losse dag gaat. Voor het overblijven moet vanaf  
8 juni weer worden betaald.   
 
* Schooltijden. 
De school start om 8.30 uur. De leerlingen hebben lunchpauze van 12.00 uur tot 13.00 
uur. Om 13.00 uur beginnen de lessen weer. De leerlingen zijn tot de zomervakantie -op 
lange dagen- dus om 15.00 uur uit.  
 
* Tot slot. 
Vanaf 10 juni worden in de groepen 2 t/m 7 de Citotoetsen afgenomen. Met behulp    
van de resultaten willen we de beginsituatie vaststellen voor het volgende schooljaar.  
De leerlingen ontvangen -na het thuisonderwijs- in juni een ander rapport dan u van ons 
gewend bent. Over de invulling hiervan zijn we met elkaar en met CSG De Waard nog in 
overleg. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens allen,  
 
Steven van Schaik. 
directeur. 
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