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Agenda 
 
21+22  mei Hemelvaartsdag: school gesloten 
1 juni 2e Pinksterdag: school gesloten 
 
 

Van de directie 
 
 
Back to school 
Wat zijn we blij en dankbaar dat de kinderen 
vanaf volgende week weer (gedeeltelijk) 
naar school mogen en we ze weer in het 
echt zullen zien want een school zonder 
kinderen is zo saai!   
Fijn dat dit stukje ‘gewoon’ naar school weer 
opgepakt kan worden en dat ouders en 
verzorgers hierdoor meer ruimte krijgen voor 
hun eigen werk en dagindeling.  
We mogen best trots zijn op elkaar; op 
ouders die opeens  juf/meester waren  en op 
het team dat in korte tijd het thuisonderwijs 
in gang zette.  
 
Elk kind komt met zijn/haar eigen verhaal op school en daar willen we  veel aandacht aan 
geven. Hoewel er contact is geweest met alle kinderen en ouders, is het goed om ruimte te 
geven aan de gevoelens en ervaringen van de kinderen in dit Corona-tijdperk. Belangrijk is 
dat de kinderen zich prettig en vertrouwd voelen ook als ze misschien in een ander lokaal 
zitten of een andere juf hebben.  Daarnaast gaan we lekker aan de slag met het schoolwerk. 
 
 

 



Niet alleen hebben we elkaar gemist, we hebben ook gemist hoe prachtig de boom op het schoolplein 
staat te bloeien. 
 
Afgelopen maandag hebben we de laatste details uitgewerkt van het plan om de kinderen 
veilig les te geven. Veilig voor hen maar ook veilig voor het team. We houden ons strikt aan 
de richtlijnen van het RIVM en willen u nadrukkelijk vragen dit ook te doen. Onderaan de 
nieuwsbrief vindt u nogmaals de opsomming van maatregelen die we hiervoor nemen. Lees 
het aub nogmaals door en hebt u twijfel over zaken rond school en Corona, neem contact 
met ons op!      e.stoel@levwn.nl 
 
Een aantal regels er uit gelicht: 

- ouders zijn niet welkom in de school of op het schoolplein. Zet uw kind dus af bij het 
plein en neem afstand zodat er geen ophoping van ouders ontstaat. Gebruik de 
rotonde naast de gymzaal als kiss & ride zone zodat er geen opstopping ontstaat. 

- kleuters die nog niet alleen kunnen/durven mogen door 1 ouder gebracht worden 
naar de plaats die de leerkrachten hen hebben verteld. 

- op het schoolplein geldt eenrichtingsverkeer 
- bij Corona-gerelateerde klachten moeten personeelsleden en leerlingen thuisblijven. 
→ verkoudheid, niezen (geen hooikoorts), hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts 

- bij ziekte van leerkrachten doen we onze uiterste best om vervanging te regelen, lukt                           
dit niet dan blijven de leerlingen thuis en schakelen we over op thuisonderwijs 

- als uw kind ziek is of er is een andere reden dat het niet naar school kan komen, 
willen we dit altijd weten 

- wilt u de juf iets vertellen stuur dan een bericht via Parro of een email.  
 
We kunnen niet beloven dat 
deze nieuwe fase zonder 
strubbelingen zal verlopen, we 
beloven wel  dat we er voor 
gaan als team en vertrouwen op 
de belofte dat God voor ons 
zorgt.  
 
Hartelijke groet, 
Ellen Stoel 
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Algemeen 
 
Informatie back to school 
 
De schooldagen worden als volgt verdeeld: 

● Op maandag en donderdag is groep 0, 1, 3, 6 en 8 op school. 
● Op dinsdag en vrijdag is  groep 2, 4, 5, 7 op school. 
● Op woensdag zijn deze groepen om de week op school, behalve de kleuters want die zijn op                 

woensdag altijd vrij.  
 
Op de dagen dat uw kind(eren) niet naar school gaan, zullen ze opdrachten krijgen zoals ze ze ook                  
kregen in de periode van het thuisonderwijs. 
 
We nemen ook extra maatregelen rond hygiëne: 

- Bij de ingangen van de school hangen desinfecterende sprays. Iedereen die naar            
binnen loopt, maakt hier verplicht gebruik van.  

- Voor de eetmomenten wassen de kinderen in de klas hun handen. 
- Er gaat 1 kind per groep tegelijk naar de wc en wast daarna daar de  handen. 
- De tafels, wc’s en deurklinken worden onder schooltijd extra schoongemaakt. 
- Kinderen die ziekteverschijnselen (verkoudheid e.d.) hebben, mogen niet op school          

komen. Indien ze ziek op school zijn of worden, zullen we u bellen om ze direct op te                  
halen. 

- In de gang is maximaal één groep aanwezig. 
- De kinderen hebben op school kleding en schoenen aan die zelfstandig aan- en             

uitgetrokken kunnen worden. Ook het eten en drinken moet zelfstandig door de            
kinderen  worden genuttigd. Juffen maken geen bekers open of bakjes los.  

- Van verjaardagen maken we op school graag een feestje. Helaas doen we dit             
voorlopig zonder traktaties!  

 
Als u uw kind(eren) naar school brengt, hebben we regels bedacht om het zo veilig mogelijk te                 
houden:  
 

● Ouders mogen niet in de school en zo min mogelijk op het plein. 
● Er is 1 gewenste looproute op het plein, aangegeven met pijlen. 
● We adviseren om de kinderen zoveel mogelijk (zelfstandig) op de fiets of lopend te laten               

komen. 
● Fietsen van leerlingen mogen langs het hele hek worden neergezet. 
● Ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 0 brengen hun kind(eren) naar de voordeur             

waar juf Kirsten ze zal ophalen.  
● Ouders van de leerlingen van groep 1-2 brengen hun kinderen langs het raam naar de               

buitendeur van het kleuterlokaal. Ze houden voldoende afstand door gebruik te maken van             
de strepen op de grond. Juf Titia zal de leerlingen daar opvangen. 

● Ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3-8 brengen hun kinderen tussen 8.40 - 8.55              
tot het hek en vertrekken direct om ophopingen voor het hek te voorkomen. 

● Leerlingen uit groep 3,4 en 7 mogen vanaf 8:45 via de buitendeur van hun lokaal naar                
binnen. De juf wacht ze daar op. 

● Leerlingen van groep 6 en 8 verzamelen in een rij om 8:45 bij de deur van het grote                  
schoolplein. 

● Leerlingen uit groep 5 mogen vanaf  8:45 bij de deur van de aula naar binnen. 
● De kinderen zullen bij het naar binnengaan hun handen desinfecteren. 
● Bij het ophalen staat maximaal 1 ouder/verzorger per gezin op het plein. Ouders/verzorgers             

vertrekken direct nadat ze hun kind(eren) weer bij zich hebben. 

 
 



● De leerkrachten zien erop toe dat de 1.5 meter maatregel wordt toegepast en spreken              
indien nodig ouders/verzorgers hierop aan. Ouders/verzorgers nemen hierin zelf ook          
verantwoordelijkheid en spreken elkaar zo nodig hierop aan. 

 
Parro blijft het algemene communicatiemiddel waarmee wij u op de hoogte willen houden.             
Communicatie met u als ouders/verzorgers, waaronder oudergesprekken, zullen wij zoveel mogelijk           
digitaal laten plaatsvinden.  
 
Indien u noodopvang nodig heeft voor uw kind(eren) omdat u een vitaal beroep heeft en u zelf geen                  
opvang kunt regelen, kunt u contact opnemen met Ellen (e.stoel@levwn.nl ).  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u ondanks bovengenoemde maatregelen uw kind in deze periode              
niet naar school wilt sturen. Wij zullen mild omgaan met kinderen die afwezig zijn, tenzij de                
leerkracht wil dat uw kind naar school komt. Geef het altijd door aan de leerkracht of directeur als                  
uw kind niet komt met hierbij de redenen. 
De kinderen van groep 6-8 worden verdeeld in kleine groepen en geplaatst in verschillende ruimtes.               
Zo zorgen we voor de 1.5 meter ruimte. Door deze verdeling hebben ze soms een andere leerkracht                 
dan de eigen leerkracht. Groep 5 zal les krijgen in de aula. 
Omdat de leerkrachten bezig zijn met de kinderen op school, hebben ze minder tijd om de                
thuiswerkende kinderen te begeleiden. We houden hier rekening mee met het thuiswerk dat we              
opgeven via classroom. 
 
We verwachten dat de kinderen eventuele geleende Chromebooks, boeken en werkschriften weer            
meenemen naar school. Aangezien de kinderen 50% naar school gaan, zullen de geleende             
Chromebooks, boeken en werkschriften mee heen en weer genomen worden. We verwachten dat u              
erop toe zult zien dat uw kind(eren) voorzichtig met de spullen van school zal omgaan. 
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