
 
 
 

 

Oud-Beijerland, 29 april 2020 
Betreft: Opening school m.i.v. 11 mei 2020 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen, 
 
Dinsdagavond 21 april is in de persconferentie duidelijk geworden dat de scholen met ingang 
van maandag 11 mei weer gedeeltelijk open gaan. De afgelopen week is in kaart gebracht hoe 
we het onderwijs vanaf die dag weer vorm gaan geven. We stappen af van het ‘lesgeven op 
afstand’, het zogenoemde thuisonderwijs, en gaan over op fysiek onderwijs op school.  
 
Omdat we nog niet alle leerlingen tegelijk op school mogen ontvangen, zijn de groepen 
gehalveerd. Alle leerlingen van wie de achternaam begint met de letter A t/m K (let op: in 
groep 3 t/m M!) zitten in groep A en de overige leerlingen zitten in groep B. Op deze manier 
hebben gezinnen met leerlingen in diverse groepen dezelfde schooldagen. 
 

 Groep A Groep B 

Groep 1/2A A - K (12 lln) L - Z (12 lln) 

Groep 1/2B A - K (10 lln) L -Z (11 lln) 

Groep 3 A - M (10 lln) N - Z (12 lln) 

Groep 4 A - K (16 lln) L - Z (16 lln) 

Groep 5 A - K (11 lln) L - Z ( 12 lln) 

Groep 6 A - K ( 8 lln) L - Z (10 lln) 

Groep 7 A - K (12 lln) L - Z (11 lln) 

Groep 8 A - K (10 lln) L - Z (8 lln) 

 
Dagelijks komt de helft van de groep leerlingen naar school. Er geldt hierbij geen maximum 
aantal leerlingen per lokaal maar we gebruiken de ruimte binnen de school optimaal. De 
leerlingen komen via onderstaand rooster naar school.  
 

Ma 11/5 Groep A Ma 18/5  Groep B Ma 25/5 Groep A 

Di 12/5 Groep B Di 19/5 Groep A Di 26/5 Groep B 

Woe 13/5 Groep A Woe 20/5 Groep B Woe 27/5 Groep A 

Do 14/5 Groep B Do 21/5 Hemelvaart Do 28/5 Studiedag 

Vrij 15/5 Groep A Vrij 22/5 Vrije dag Vrij 29/5 Groep B 

 CBS Keuchenius 
Weegpad 4-6, 3262 CL  Oud-Beijerland – T 0186-618246 – E Keuchenius@csgdewaard.nl – keuchenius.csgdewaard.nl 



 
Op de dagen dat de leerlingen niet naar school kunnen, krijgen zij huiswerk van de leerkrachten 
mee. Dit zullen verwerkingen zijn n.a.v. de instructie(s) die zij op school hebben ontvangen en/of 
extra oefenmateriaal. Leerlingen ontvangen op deze dagen geen instructies en/of uitnodigingen voor 
hangouts meet. Mochten zij vragen hebben dan ‘sparen’ zij deze op tot het moment dat ze weer op 
school zijn. De geleende chromebooks mogen nog even uitgeleend blijven zodat eventueel digitaal 
huiswerk ook op een goede manier gemaakt kan worden.  
 
Leerlingen die gebruik maken van de noodopvang, vanwege ouders die werkzaam zijn in een 
cruciaal beroep én zelf geen opvang kunnen regelen óf zich in een kwetsbare (thuis)situatie 
bevinden, worden vanaf 11 mei op school opgevangen.  
 
Om zo weinig mogelijk ‘verkeersstromen’ te hebben, komen de leerlingen hele dagen naar school en 
blijven zij, in aanwezigheid van de leerkracht, in de klas over. We hebben, met instemming van de 
MR, tijdelijk een continurooster opgesteld. Tussen de middag hebben de leerlingen tijd om te eten 
maar is er ook ruim tijd gepland om naar buiten te gaan en te bewegen. Om ervoor te zorgen dat er 
niet te veel leerlingen tegelijkertijd naar binnen en/of buiten gaan, hebben de groepen verschillende 
aanvangs- en eindtijden. Ook de pauzetijden zijn voor alle groepen aangepast zodat iedere groep op 
een eigen tijdstip en plein buiten kan zijn.  
 
In onderstaand schema ziet u wat de schooltijden van uw zoon/dochter zijn.  
 

Groep 1/2 A 8.50 - 15.05 u  8.50 - 12.35 u (woe) 8.50 - 12.20 u (vrij) 

Groep 1/2 B 8.40 - 14.55 u 8.40 - 12.25 u (woe) 8.40 - 12.10 u (vrij) 

Groep 3 8.40 - 14.55 u 8.40 - 12.25 u (woe) 8.40 - 12.10 u (vrij) 

Groep 4 8.50 - 15.05 u  8.50 - 12.35 u (woe) 8.50 - 12.20 u (vrij) 

Groep 5 8.50 - 15.05 u  8.50 - 12.35 u (woe)  

Groep 6 8.40 - 14.55 u 8.40 - 12.25 u (woe)  

Groep 7 8.50 - 15.05 u  8.50 - 12.35 u (woe)  

Groep 8 8.40 - 14.55 u 8.40 - 12.25 u (woe)  

 
Om ervoor te zorgen dat er een goede doorstroom en voldoende afstand is, vraag ik u om de 
aanvangstijden goed te volgen. Uiteraard worden de leerlingen van groep 1 t/m 3 nog naar school 
gebracht. Zij kunnen bij het hek afscheid nemen en zelfstandig naar binnen gaan. Indien mogelijk 
graag de leerlingen van groep 4 t/m 8 zelfstandig of deels zelfstandig naar school laten gaan. 
Wanneer uw zoon/dochter nog niet zelfstandig naar school of huis kan gaan, kunt u wellicht aan het 
einde van de straat afspreken om elkaar daar te treffen. Wilt u thuis met uw zoon/dochter bespreken 
dat ze vlot naar binnen en naar de klas gaan? Verder het verzoek om niet te lang rondom de school 
te verblijven en de 1,5 meter afspraak goed te volgen.  
 
Natuurlijk zijn we heel blij dat we weer fysiek onderwijs mogen geven! De eerste aandacht zal zijn 
voor het welzijn van de leerlingen en de groepsvorming. Iedere leerling zal deze periode van 
‘onderwijs op afstand’ anders hebben beleefd; de een zal het fijn gevonden hebben om rustig thuis 
te werken, terwijl een ander de groep ontzettend heeft gemist. De een is misschien ziek geweest of 
heeft ziekte en/of overlijden van dichtbij meegemaakt terwijl de ander niets van dit alles heeft 
ervaren. Verder zal onze aandacht vooral op de kernvakken liggen. De gymlessen starten in deze 
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periode nog niet maar we zorgen er wel voor dat we voldoende naar buiten kunnen om te 
spelen/bewegen.  
 
Aangezien we geen ouder(s) / verzorger(s) in de school mogen verwelkomen, vervallen de meeloop- 
ochtenden, de talentenmiddagen en de School op Seefactiviteit.  
 
Dit alles is opgesteld n.a.v. het protocol ‘opstart basisonderwijs’ en de afspraken die er op 
gemeentelijk niveau gemaakt zijn met alle basisscholen en de kinderopvang. Mocht u hierover 
vragen hebben, dan kunt u deze via de mail stellen. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Anke Ende 
Directeur CBS Keuchenius 

3 
 


