
 
 
 

 

Oud-Beijerland, 3 juni 2020 
Betreft: Volledige opening school m.i.v. 8 juni 2020 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen, 
 
Donderdagavond 28 mei kwam het nieuwe protocol beschikbaar met daarin de richtlijnen voor 
de volledige opening basisonderwijs. Vrijdag en dinsdag is nog op diverse niveaus overleg 
gevoerd om alles zo goed mogelijk af te stemmen.  
 
De afgelopen 4 weken hebben we gewerkt met een continurooster omdat we op deze manier 
allerlei zaken gestructureerd konden laten verlopen; de groepen werkten met verschillende 
begin- en eindtijden, hadden gescheiden pauzes, aten met hun eigen groep en speelden 
daarna met hun eigen groep buiten zodat zij ook voldoende beweging hadden. Zo creëerden 
wij een situatie met weinig ‘verkeerstromen’ en vaste groepen bij elkaar.  
 
Nu we vanaf 8 juni weer alle leerlingen op school verwelkomen, hebben wij nagedacht hoe we 
dit op een zo ‘veilige’ manier kunnen doen. Als team hebben we besloten dat we dat het beste 
kunnen doen door de huidige situatie te handhaven. We hebben, met instemming van de MR, 
besloten om het tijdelijke continurooster tot de zomervakantie aan te houden. De wisselende 
schooltijden blijven ook gehandhaafd. In onderstaand schema ziet u welke tijden dat 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 naar school laten gaan. Verder het 
verzoek om niet te lang rondom de school te verblijven en de 1,5 meter afspraak goed te 
volgen. De afgelopen weken bleek dat bovenstaande heel goed werkte en ik vertrouw er op dat dit 
tot de zomervakantie geen problemen zal opleveren.  
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De schooltijden sluiten niet aan op de kinderopvang maar daarover is contact met hen geweest. De 
leerlingen die gebruik maken van de BSO worden tot 15.30 uur opgevangen door juf Karin; zij draagt 
de leerlingen over aan de BSO medewerker.  
 
Wat de gymlessen betreft mogen we nog geen gebruik maken van gymzaal ‘Het Paradijs’. We 
zoeken nog naar een passende oplossing op het plein of in de buurt van de school. Als de kinderen 
een keer gymkleding nodig hebben, geeft de leerkracht dat aan.  
 
De leerlingen die in deze coronaperiode een chromebook van school hebben geleend, dienen het 
chromebook + oplader maandag 8 juni opgeladen weer in te leveren bij juf Karin. Zij controleert dan 
de chromebooks en zorgt dat ze weer in de juiste klassen komen.  
 
Voor verdere informatie verwijs ik u naar de brief van de voorzitter van het College van Bestuur, dhr. 
Tuk. Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, kunt u deze via de mail stellen.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Anke Ende 
Directeur CBS Keuchenius 
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