
 

Informatie herstart scholen maandag 11 mei 

Beste ouders, 

Maandag a.s. gaan de scholen weer gedeeltelijk open voor onze leerlingen. Eerder deze 

week informeerden we u over de organisatie van ons onderwijs voor de komende weken. 

Naast de organisatie m.b.t. lestijden en verdeling zijn er ook de nodige praktische zaken die 

we graag met u delen. Hieronder de belangrijkste informatie.  

(Op de website komt dit weekend een filmpje met daarop een korte uitleg voor kinderen over 

het naar school komen) 

 

Organisatie 

-We hebben gekozen voor een rooster waarbij alle kinderen van het aangegeven cluster 

tussen 8.30-14.30 uur op school zijn. Dit om het aantal haal en brengmomenten te beperken 

en ook om de tijd zo effectief mogelijk in te delen. Hierbij hanteren we op alle schooldagen 

dezelfde eindtijd. (Dus ook op vrijdag). 
 

-Alle kinderen komen hele dagen naar school, maar per groep komt maar ongeveer de helft 

van het aantal kinderen op hetzelfde moment. De eerste halve groep komt alleen op 

maandag en donderdag naar school. De tweede halve groep komt alleen op dinsdag en 

vrijdag naar school. Alle schooldagen duren van 08.30 - 14.30 uur. 

-De dagen dat uw kind geen school heeft, werkt hij/zij aan de opdrachten die het van de 

leerkracht heeft gekregen. (Ook maandag a.s. als uw kind dinsdag en vrijdag als schooldag 

heeft) 

-Bij de start is er vooral aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de 

groepsdynamiek en het inspelen op de behoeftes van het kind. Iedereen beleeft deze 

ongekende periode anders en de kinderen nemen verschillende ervaringen mee naar school. 

Daar is en blijft aandacht voor!  
 

Algehele maatregelen m.b.t. gezondheid  

Onderstaande maatregelen zijn opgesteld door het RIVM en hier houden we ons als school 

ook aan. 
 

-Kinderen, ouders/verzorgers en personeel blijft thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts.  

-Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en personeel weer naar school. 



-Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. 

-Er worden geen ouders toegelaten tot het schoolgebouw. Er worden dus ook geen “live” 

oudergesprekken gevoerd. Contact met school verloopt uitsluitend via e-mail, telefoon of 

overige digitale mogelijkheden. 

Brengen en halen 

We hanteren een inlooptijd van 8.20-8.35 uur. Kinderen die op school aankomen gaan direct 

naar binnen naar hun klaslokaal. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de 

hoofdingang. De leerlingen van de groepen ½ van de kleuteringang.   

Ouders zijn niet welkom op het schoolplein. U wordt dus  verzocht om buiten het hek 

afscheid te nemen van hun zoon of dochter. Bespreek dit ook vooraf met uw kind.  

Bij de kleuteringang loopt altijd een leerkracht om de kinderen mee naar binnen te 

begeleiden. De kinderen van peuterdorp met broertjes en zusjes op de Schatkist worden 

gelijktijdig naar school gebracht. Ook voor de peuters staat er altijd een leidster aan het hek 

om de kinderen op te vangen en mee naar binnen te nemen.  

Let op dat u zich ook buiten de poort houdt aan de richtlijnen van de RIVM.  

Overblijven 

Alle kinderen blijven over in hun eigen groep. Er zijn geen TSO ouders op school dus de 

leerkracht begeleidt de kinderen tijdens de pauze. 

Kinderen nemen zelf een “kleine pauzehap” en eten en drinken voor in de grote pauze mee 

naar school. Er zijn geen kosten verbonden aan het overblijven. 

Noodopvang 

De noodopvang blijft aanwezig voor kinderen met ouders die werkzaam zijn in de vitale 

beroepen. De tijden hiervan zijn dezelfde als de schooltijden die we nu tijdelijk hanteren.  

Ma-Di-Do en Vrij van 8.25-14.30 uur en woensdag tot 12.30 uur.  

Met BSO is afgestemd dat zij, indien nodig, de kinderen op deze tijden kunnen komen halen 

op school. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u zelf contact op te nemen met een 

van de opvangorganisaties: info@klikkelstein.nl / mail@kinderopvang-mira.nl  

De noodopvang zal plaatsvinden in de eigen groep. Mochten de aantallen te groot worden, 

dan plaatsen we kinderen van “volle groepen” bij groepen waar minder leerlingen zitten. We 

hebben helaas niemand extra beschikbaar die de noodopvang binnen de school kan 

organiseren.  

Indien u of uw partner werkzaam is in de vitale beroepen dan willen we u vragen om tijdig 

aan te geven wanneer u hier gebruik van wil maken. We moeten hier namelijk onze 

organisatie op aanpassen. Hierover is gisteren een mail gestuurd.  

Algemeen  

• ’s Ochtends bij het naar het school komen verwachten we de kinderen tussen 8.20-

8.35 op school. We hanteren een gespreide inloop om groepsvorming te voorkomen. 

Bij aankomst gaan de kinderen direct de school in en naar hun klaslokaal.   
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• Door het hanteren van de richtlijnen van het RIVM worden ook leerkrachten met 

ziekteverschijnselen geacht om thuis te blijven. Dit kan ervoor zorgen dat er geen 

leerkracht beschikbaar is. Het kan gebeuren dat we hierdoor groepen thuis moeten 

laten werken omdat er geen vervanging beschikbaar is. 

• Gymlessen worden tot nader order niet gegeven.  

• De groepen spelen op aangepaste tijden buiten. (Speelplaats/park).  

• Als iemand wil trakteren i.v.m. zijn of haar verjaardag dan i.v.m. hygiëne alleen 

verpakte traktaties. 

• Alle leerlingen (gr. 3 t/m 8) worden verzocht om een (stevige) tas mee te nemen 

waarin ze (werk)boeken mee naar huis kunnen nemen waar ze de dag daarna thuis in 

moeten werken. En diezelfde spullen uiteraard later in de week weer mee naar 

school nemen.  

• Aangezien er geen luizenmoeders komen om te controleren op luizen, de vraag aan u 

om zelf te kijken of er mogelijk luizen aanwezig zijn.   

• Boeken van de schoolbibliotheek kunnen op school weer gewisseld worden.  

• Na 20 mei kan weer een nieuwe situatie ontstaan afhankelijk van de richtlijnen van 

de overheid en de RIVM. 

Een heleboel regels en afspraken waar we ons samen aan moeten houden in het belang van 

de gezondheid van iedereen. Ook wij moeten en willen hierin de regels en protocollen van 

de overheid en van SKOzoK volgen. Zijn er vragen n.a.v. het bovenstaande, neem gerust 

contact op. 

 

Namens het team van bs de Schatkist, 

Hein Lepelaars 

Directeur 


