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Agenda 
Week 25: schoolkamp groep 8 

Vrijdag 9 juli: rapport voor de groepen 3 t/m 7 

Week 12 t/m 16 juli: oudergesprekken op 

school 

Wo 21 juli: kennismaking met de nieuwe groep 

en/of nieuwe leerkracht van 9.00 tot 10.00 uur 

Donderdag 22 juli: schooluitjes groepen 3 t/m 7 

 

Ook voor de basisscholen 
versoepelingen in de corona-

richtlijnen!  
Hierbij de aanpassingen die in verband met de 

landelijke versoepelingen van de 

coronamaatregelen vanaf volgende week 

ingaan.  

  

Het kabinet heeft besloten om de maatregelen 

in het primair onderwijs vanaf 26 juni te 

versoepelen. Het volgt daarmee het advies van 

het Outbreak Management Team (OMT). 

School volgt het protocol basisonderwijs versie 

23 juni 2021, zoals die opgesteld is door de PO-

raad en getoetst door het RIVM; 

  

Wat gaat er voor de Blokkendoos veranderen 

vanaf maandag 28 juni? 

  

-      Kinderen van groep 7 en 8 hoeven géén 

mondmasker meer te dragen in school én in de 

sporthal. 

-      Kinderen van verschillende groepen mogen 

ook buiten het lokaal werken in de aula en 

overige ruimten. 

-      Voor de geplande oudergesprekken in juli 

mogen ouders weer in de school komen. 

-      Volwassenen hoeven in school géén 

mondmasker te dragen als ze 1½ meter afstand 

kunnen houden van elkaar. 

-      Op school mag er weer vergaderd worden 

maar wel op 1½ meter afstand. 

-      Ouders mogen ook op het grote speelplein 

komen bij de groepen 3 t/m 8. 

  

Wat verandert er niet? 

-      Brengen en halen van kinderen: 

kinderen gaan zelfstandig naar binnen en naar 

buiten (ouder(s) komen dus niet de school in); 

-      Hygiëne maatregelen: handen wassen, 

papieren handdoekjes, hoesten/niezen in de 

elleboog, schoonmaak van oppervlakten; 

-      Wanneer een kind of personeelslid 

klachten ontwikkelt die passen bij corona, dan 

ga zij naar huis of blijven thuis tot ze 24 uur 

klachtenvrij zijn of een negatieve testuitslag 

kunnen overleggen. De directeur wordt altijd op 

de hoogte gebracht door het personeelslid of de 

ouder. 

-      Schoolkamp: alle kinderen groep 8 

blijven in één kampbubbel; 

-      Eindmusical: op twee verschillende 

avonden (per groep één avond) wordt de 

musical 2 keer opgevoerd voor de helft van de 

ouders (in de aula kunnen we niet genoeg 

ouders op 1½ meter laten zitten). 

-      De groepsuitjes van donderdag 22 juli 

voor de groepen 1 t/m 7 kunnen doorgaan. 

-      Eindfeest groep 8: zonder ouders (in de 

aula kunnen we niet genoeg ouders op 1½ 

meter laten zitten). 

  

Ik hoop u zo voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Blokkendoos, 

Nick de Lange, directeur. 


