
 

 
 
Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 
 
Donderdag jl. heeft u vanuit CSG De Waard informatie gekregen met betrekking tot de 
opening van de scholen in het nieuwe schooljaar. In deze ‘zondags’brief leggen we uit wat 
dit concreet betekent voor onze school.  
 
* Hygiëne. 
Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Dit geldt 
wel voor de leerkrachten en tussen leerkrachten en andere volwassenen.  
Het afstand houden tussen leerlingen en leerkrachten is in de praktijk niet uitvoerbaar. 
Kinderen moeten soms getroost worden of hebben verlengde instructie nodig.  
Leerlingen en leerkrachten blijven meerdere momenten per dag hun handen wassen. 
Bij de schoonmaak is er extra aandacht voor de hygiëne van bijv. deurklinken bij lokalen 
en bij de wc-ruimtes. 
In de pers wordt veel aandacht besteed aan de ventilatie van scholen. Wij beschikken 
over mechanische luchtventilatie, waarbij schone lucht naar binnen wordt gebracht en 
vervuilde lucht wordt afgevoerd. Daarnaast zullen we de lokalen ventileren door ramen 
en/of deuren meerdere momenten per dag open te zetten. 
 
* Gymnastiek en schoolzwemmen. 
Na overleg met Bres Accommodaties is besloten dat de gymzalen en zwembaden 
gebruikt mogen worden. Vanaf deze week hebben de groepen dus gymnastiek en 
schoolzwemmen. 
Groep 4/5 gaat op vrijdag zwemmen in ‘s Gravendeel. De kinderen worden begeleid door 
juf Mariëtte en juf Marja. Op dinsdag en woensdag krijgen de groepen gymnastiek van 
een vakleerkracht van RegieKr8. Op vrijdag krijgt groep 8 deze week extra gym. In even 
weken heeft groep 8 op vrijdag gym, in oneven weken groep 6/7. Deze les(sen) worden 
gegeven door de eigen groepsleerkracht. 
 
* Luizencontrole. 
In tegenstelling tot eerdere berichten is er deze week geen luizencontrole.  
Het gaat de commissie niet lukken om de komende week luizen te pluizen. Er zijn te 
weinig ouders die kunnen helpen. Daarnaast zijn er structureel te weinig ouders 
beschikbaar voor het pluizen. Als u wilt helpen luizen pluizen, maar eerst meer informatie 
wilt, kunt u zich in verbinding stellen met Jedidja Meijer. Haar telefoonnummer is: 06-
50603560. 
 
* Schoolactiviteiten tot de herfstvakantie. 
Er worden -in schoolverband- tot de herfstvakantie geen ‘grote’ activiteiten georganiseerd:  
- geen praktische verkeerslessen o.l.v. verkeersouders 
- geen excursies naar Hoekschewaards Landschap/Klein Profijt 
- geen sportdag voor de onder-/bovenbouw in september 
- geen Kangoeroeklas vanuit CSG De Waard 
Onze Laddergroep o.l.v. juf Anke start wel op 8 september a.s. 
 
* Informatieavonden en de start- en ambitiegesprekken. 
De informatieavonden per groep gaan dit schooljaar niet door. We kunnen de veiligheid 
van ouders en leerkrachten niet garanderen tijdens deze avonden: er zitten te veel 
volwassenen binnen 1,5 meter van elkaar. 
 



Hoe we de informatie per groep met ouders kunnen delen wordt nog bekeken, wellicht via 
een powerpoint of een vragenformulier. Hierover hoort u binnenkort meer. 
De start- en ambitiegesprekken tussen school en ouders (vanaf groep 6 met leerlingen) 
zullen wel doorgang vinden. We gaan nog bekijken hoe we dit goed en veilig kunnen 
organiseren, maar deze gesprekken zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen en ons 
onderwijs te belangrijk om te annuleren. 
 
* School en schoolplein. 
Ouders komen niet op het schoolplein en spreken de leerkracht -zo mogelijk- niet   
fysiek aan. Contacten verlopen via de mail, app of telefoon.  
Bij evt. overleg blijven leerkrachten op het plein en de ouders achter de afscheiding op het 
trottoir. 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, niet voor 8.15 uur en 13.00 uur.  We stimuleren de leerlingen om na 
schooltijd het schoolplein direct te verlaten en naar huis te gaan. 
 
* De eerste schooldag. 
Als de groepen binnen zijn kunnen ouders op het plein kijken hoe de lokalen zijn ingericht 
en waar hun kinderen zitten. Het is wel belangrijk dat ouders 1,5 meter afstand houden 
van elkaar en dat zij na het ‘kijken’ het schoolplein verlaten (uiterlijk 8.45 uur).  
Ouders van 4-jarigen die voor het eerst naar school komen mogen hun kind(eren) 
afzetten bij het groepslokaal als het kind daar behoefte aan heeft. Ook deze ouders 
mogen helaas niet naar binnen. 
  
* Ouders/Externen in school. 
Ouders/Externen komen zelfstandig niet in school. In bepaalde gevallen worden zij door 
de school uitgenodigd voor een gesprek of een bepaalde activiteit. Ouders/Externen die in 
school komen zijn hiertoe uitgenodigd door de leerkrachten, met toestemming van de 
directie. 
Welke ouders/externen komen (mogen) in school: 
-  de ouders die het overblijven verzorgen 
- de ouders die de luizen controleren uitvoeren 
- boekenmoeder onderbouw 
- personen die remedial-teaching verzorgen aan bepaalde leerlingen 
- het schoolmaatschappelijk werk 

 
De schoolfotograaf komt op 21 en 22 september. We hebben besloten deze activiteit niet te 
annuleren. Deze activiteit kunnen we op verantwoorde wijze organiseren. 
Teamvergaderingen, MR- en OR vergaderingen gaan door. Deze worden gehouden in de 
hal van de school. Hier is 1,5 meter afstand tussen elkaar mogelijk.  
Vanaf de eerste schooldag hanteren we een ‘deur’beleid. Ouders/Externen komen alleen 
binnen via de hoofdingang. In de flesje desinfectiemiddel om de handen te reinigen en ligt 
een registratieformulier. Dit formulier moet door iedere bezoeker worden ingevuld. In school 
komen alleen bezoekers zonder gezondheidsklachten. 

 
* 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). 
Aanmelden kan telefonisch of via de mail: m.gerards@csgdewaard.nl  
We hopen dat u terughoudend wilt zijn met het opgeven voor losse dagen.  

mailto:m.gerards@csgdewaard.nl


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.  
invulling overblijven: 
 

 spelen eten 

onderbouw 12.30 - 13.00 12.00 - 12.30 

bovenbouw 12.00 - 12.30 12.30 - 13.00 

 
Om 13.00 uur gaat groep 1/2 naar het kleuterlokaal. De groepen 3 t/m 8 spelen vanaf 13.00 
uur op het plein aan de Beatrixstraat. 
 
* Schooltijden. 
De school start om 8.30 uur. De leerlingen hebben lunchpauze van 12.00 uur tot 13.15 uur. 
Om 13.15 uur beginnen de lessen weer. De leerlingen zijn dus om 15.15 uur uit.  
 
* Leerplicht en quarantaine. 
Alle leerplichtige kinderen komen naar school. Als iedereen zich aan de regels houdt, is het 
voor de kinderen veilig om naar school te komen. School is belangrijk voor het leren, maar 
ook voor de sociale interactie met de andere kinderen in de groep. 
Zieke kinderen en kinderen met gezondheidsklachten blijven natuurlijk gewoon thuis.  
De protocollen (zie www.weeropschool.nl) zijn m.b.t. schoolverzuim richtinggevend. 
 
* Tot slot. 
We zijn blij dat we met elkaar mogen starten aan een nieuw schooljaar. Wij zijn er klaar voor. 
Het wordt hopelijk voor iedereen een goed en gezond schooljaar. 
Bij vragen en/of onduidelijkheden: neem contact met ons op, samen gaan we ervoor!  
Bij wijzigingen of verandering van beleid zullen we u zo spoedig mogelijk informeren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Steven van Schaik. 
directeur. 

http://www.weeropschool.nl/

