
Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, 

We starten op maandag 8 februari met alle kinderen en leerkrachten weer met veel zin. De coronamaatregelen zijn op de 
basisscholen nog steeds van kracht, maar we gaan er het beste van maken. 
Voor de duidelijkheid volgen hieronder de afspraken zoals we die in het begin van het schooljaar gemaakt hebben en de 
nieuwe afspraken in verband met wettelijke RIVM verplichtingen. 
 
AFSPRAKEN VANAF MAANDAG 8 februari. 

Gezondheid. 
De school past de nieuwe adviezen en richtlijnen van het RIVM toe d.d. 6-2-2021.  
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:  

• als ze helemaal geen COVID-19 gerelateerde klachten hebben of als ze af en toe hoesten;  
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 
  
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd moeten thuisblijven als:  

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);  
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.  
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;  
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. 
Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;  
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de 
quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. 
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die 
na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.  
 

Vrijstelling van fysiek onderwijs. 
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van 
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.  
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing 
van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Voor meer informatie in dit kader zie ook: 
Kinderen, school en COVID-19. 
 
Gebruik van mondkapje. 
We nemen als school het advies van het RIVM over voor het dragen van mondkapjes voor de kinderen van groep 7 en 8. 
Alle leerlingen van groep 7 en 8 zijn verplicht om buiten de klas, dus in de gangen, aula en toiletten hun mondkapje te 
dragen. Een zogenaamde face-shield is ook toegestaan. Deze verplichting was er ook al voor alle volwassenen op school. 
Het mondkapje kan af, wanneer leerlingen in de klas zijn of buiten spelen. We nemen dit advies over om mogelijke 
verspreiding van infecties in de school zoveel mogelijk te beperken. We willen de leerkrachten zo goed mogelijk  
beschermen en schooluitbraken van corona tegen gaan. 
 
Testen van kinderen. 
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),  
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of 
benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,  
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De 
leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor 
meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis  
• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, 
dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag 
blijft de leerling thuis. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-
thuisquarantainedoor-corona. 
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan gaat de 
leerling 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 5 na het laatste contact met de huisgenoot, kan de leerling worden getest. Bij 
een negatieve uitslag mag de leerling uit quarantaine en weer naar school. Voor meer informatie zie: 
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.  
Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot 
weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  
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Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich 
laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen  
 
Besmetting op school. 
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Alle huisgenoten en 
nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, 
ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Als 
het mogelijk is schakelt deze groep over op thuisonderwijs. 
Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon 
laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 
Kinderen die uit het buitenland komen moeten 10 dagen in quarantaine. 
 
Lesdagen. 
Overblijven en pauze: Elke dag is er zoals gebruikelijk tijd voor meegenomen fruit in de ochtend pauze. Geeft u voor het 
overblijven weer boterhammen en drinken mee. Indien nodig kunnen de koelkasten gebruikt worden voor het koel houden 
van de zuivel. De overblijfmedewerkers worden weer ingezet voor surveillance tijdens het buitenspelen. 

Gymnastiek: de komende week gymmen we nog niet in de Wetering. Sport en spel zal bij goed weer buiten plaatsvinden 
op de speelplaats.  De kleutergroepen gebruiken bij slecht weer de speelzaal. 

Voorschoolse- en naschoolse opvang (VSO en BSO): De BSO en VSO is voorlopig alleen open voor ouders in de 
cruciale beroepen. Werkwijze: Ouder en kind komen via de grote kleuterpoort naar de kleuterspeelplaats. Bij de ingang 
van de VSO/BSO gaat uw kind naar binnen en verlaat de ouder de speelplaats weer. De ouder mag niet naar binnen. Om 
8.30 uur gaan deze kinderen naar de eigen leerkracht. Na school lopen de kinderen zelf door de school naar de BSO. 
Ophalen gaat ook weer via de kleuterpoort. 

De opvang voor en na school bij een van de BSO’s gaat zoals u dat met de BSO geregeld heeft. Wilt u nieuwe afspraken 
maken dan moet u dat zelf regelen bij de betreffende BSO. 

KMB: info@kinderopvangmb.nl of via 0416-278472 
Buitenlust: info@kinderopvangbuitenlust.nl of via 06-11620263 

Brengen van kinderen. (blijft zoals het voor de kerstvakantie was) 

Ouders mogen niet in de school komen. 
We gaan er van uit dat alle kinderen vanaf groep 5 zelfstandig naar school kunnen komen lopen of fietsen. Mocht er nog 
begeleiding van een volwassene nodig zijn, dan komt de ouder niet op het schoolplein. De kinderen van groep 5, 6 en 8A 
komen het schoolplein op via de poort bij de fietsenstalling. (Ecliptica). De kinderen van groep 7 en 8B komen de school 
binnen via de nooddeur aan de Ecliptica tussen de lokalen van groep 7 en 8B. We hebben voor de kinderen van groep 3 
t/m 8 een inlooptijd van 8.20 uur tot 8.30 uur, zodat de kans veel groter is dat niet alle ouders en kinderen tegelijkertijd 
komen. 

De kinderen van groep 3 en 4 mogen door één volwassene naar school gebracht worden. De ouder loopt mee tot de 
poort bij het skateveldje, de kinderen lopen vervolgens alléén de speelplaats op naar hun lokaal. De leerkracht wacht op 
ze in het lokaal. 

De inlooptijd voor de kleuters én de peuters is ook vanaf 8.20 uur tot 8.30 uur. De kinderen van groep 1 en 2 én de 
peuters mogen ook maar door één volwassene naar school gebracht worden. Ouder en kind  lopen via de grote 
kleuterpoort aan de Ecliptica het schoolplein op. Ze nemen op de speelplaats afscheid van hun kind en het kind gaat 
zelfstandig naar binnen. De juf staat in de gang de kinderen op te wachten. Er is op dat moment géén mogelijkheid om te 
praten met de leerkracht. De ouder loopt verder en verlaat de speelplaats meteen weer via de andere kleine poort. De 
leidsters van de peuterspeelzaal staan bij het klimrek. 

Halen van kinderen. (blijft zoals het voor de kerstvakantie was) 

Ouders mogen niet in de school komen. 
Peuters worden op de speelplaats tussen 11.15 uur en 11.30 uur opgehaald door één ouder. Ouder en peuter verlaten de 
speelplaats via de kleine poort.  
Kleuters: 
De kinderen van groep 1 en 2 worden opgehaald door één volwassene op dezelfde manier als bij het wegbrengen. Door 
de grote kleuterpoort komt de ouder de kleuterspeelplaats oplopen. De kleuters zijn vanaf 14.35-14.40 uur buiten met de 
leerkracht.  Op woensdag en vrijdag is dat vanaf ±12.30 uur. De kleuter mag naar zijn ouder lopen en doorlopen naar de 
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kleine poort om de speelplaats weer te verlaten. Op de speelplaats mogen géén ouders staan te wachten op hun kind! Bij 
het wachten buiten de poort ook weer 1½meter afstand bewaren. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 komen om 14.45 uur (op woensdag en vrijdag om 12.30 uur) naar buiten. Ouders staan 
buiten de poorten op 1½ meter afstand van elkaar te wachten op hun kind(eren). Ook nu maar één volwassene per kind 
en als het even kan weer samen naar huis lopen met zo min mogelijk volwassenen. We verwachten van alle volwassenen 
dat ze 1½ meter afstand houden van elkaar.  Vooral bij de poorten is dat van belang als het drukker wordt met ophalen. 

Hygiëne. 
Bij het binnenkomen van de school wassen alle kinderen hun handen met water en zeep in de eigen klas. De wastafels bij 
de toiletten worden hiervoor niet gebruikt om opstoppingen daar te vermijden. Als uw kind naar het toilet is geweest, is het 
handen wassen met water en zeep in de toiletruimte verplicht. Zoals gebruikelijk gebruiken we alleen maar papieren 
handdoekjes in de klas en in de toiletten. 

Schoonmaak. 
Dagelijks worden de toiletten, gangen en overige algemene ruimtes extra goed schoongemaakt. Dit waren we al gewend 
van Daniëlle onze interieurverzorgster. De tafels en stoelen en deurklinken in de klaslokalen maken de kinderen van 
groep 5 t/m 8 met de leerkracht zelf zoveel mogelijk schoon. De overige groepen worden schoongemaakt door Daniëlle. 
Dan is de klas de volgende dag weer netjes. Elke dag na school worden ook de Chromebooks en laptops 
schoongemaakt. De school zorgt voor voldoende schoonmaakmiddelen. 

 

 

 
Ventilatie. 
Vanaf ’s morgens zes uur wordt de school goed geventileerd door alle ramen open te zetten. Ook tijdens de pauzes wordt 
er in de klas en aula geventileerd. Dat betekent dat het in de klas na de pauze kouder kan zijn dan gebruikelijk. We 
adviseren dan ook om uw kind voldoende warme kleren aan te geven of mee te geven naar school. 

Contact met school. 
Ouders mogen niet in de school komen, ook niet voor een kort gesprekje met de leerkracht of directie. We gebruiken de 
telefoon, de Parro app of de mail. Beeldbellen is ook mogelijk indien gewenst. In zeer uitzonderlijke gevallen mag een 
ouder op school komen als dit vooraf is besproken en goedgekeurd door de directie. Dit geldt ook voor de ouder die voor 
het eerst zijn net 4 jaar geworden kleuter naar school komt brengen. 
Stagiaires zullen ook weer in de klassen komen om onder andere lessen te geven.  
De intake van nieuwe peuters gebeurt na 12.00 uur en dan mag éénmalig de ouder en peuter mee naar binnen. 
 
Verjaardag en traktatie. 
Kinderen mogen op school hun verjaardag vieren. Er mag getrakteerd worden, maar alleen als de traktatie 
fabrieksmatig voorverpakt is en dus niet door ouders of een winkel in elkaar gezet is. Kleine cadeautjes en mooie 
versieringen van de traktatie is niet toegestaan. 
Ouders komen dus ook niet mee naar binnen om de verjaardag te vieren.  
Voorbeelden van een traktatie zijn: banaan, pakje rozijntjes, uitdeelzakjes, schatkistjes, kleine snoeprolletjes, 
chocoladereepjes, doosje smarties, zakje M&M’s , lolly, jellybeans, voorverpakt koekje, zakje chips, ijsje (vriezer staat bij 
de kleuters).  
Neemt u bij twijfel a.u.b. contact op met de leerkracht van uw kind via bijvoorbeeld Parro. 

Tot slot. 
We vertrouwen dat we met ieders welwillende medewerking een goede start kunnen gaan maken. 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij ondergetekende. 

Namens het team van de Blokkendoos, 

Nick de Lange, directeur 


