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Zwaag, 24 april 2020 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Dinsdag werd bekend dat vanaf 11 mei de scholen weer open gaan. Bij het openen van de scholen 

hanteren we naast de landelijke richtlijnen, 2 hoofdlijnen: 

- 50% van het onderwijs is op school, 50% afstandsonderwijs 

- Hele dagen naar school om aansluiting te hebben op de BSO 

Wat gaan we dan doen? 

Halve groepen 

We splitsen de gezinnen A t/m K (de A-groep) en L t/m Z(de B-groep) op, waardoor kinderen uit één 

gezin op dezelfde dag naar school gaan. Tevens krijgen wij, op een paar groepen na, hierdoor een 

evenwichtige verdeling. Voor deze enkele groepen benaderen wij ouders/verzorgers van leerlingen 

die geen broertjes of zusjes bij ons op school hebben, om naar de andere groep over te stappen. 

Voor de leerlingen van groep 8 maken we een uitzondering. Omdat deze leerlingen toewerken naar 
het afscheid, vinden wij het belangrijk dat zij als klas werken aan de musical. De leerlingen van groep 
8A (Mariska Visser en Sigrid-Eline Visser) zijn de A-groep, de leerlingen van groep 8B (Annemiek 
Cannegieter en Elaine van der Made) zijn de B-groep. Ze werken verdeeld over 2 lokalen. 
 
Wanneer gaat welke groep naar school?  
Iedere dag komt er een groep op school. In onderstaand schema zijn de dagen tot 1 juni uitgewerkt.  
 
Maandag 11 mei A-groep 
Dinsdag 12 mei  B-groep 
Woensdag 13 mei A-groep 
Donderdag 14 mei B-groep 
Vrijdag 15 mei  A-groep 
 
Maandag 18 mei B groep 
Dinsdag 19 mei  A-groep 
Woensdag 20 mei studiedag  (kinderen kunnen thuis werk maken van hun takenkaart)   
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 
Vrijdag 22 mei  vrij (kinderen kunnen thuis werk maken van hun takenkaart, wij zien dit als thuiswerkdag)   
 
Maandag 25 mei B-groep 
Dinsdag 26 mei  A-groep 
Woensdag 27 mei B-groep 
Donderdag 28 mei A-groep 
Vrijdag 29 mei   B-groep 
 
Groep A: gaat 6 dagen naar school en heeft 30 lesuren 
Groep B: gaat 6 dagen naar school en heeft 30 lesuren 
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Continurooster 

Om het aantal bewegingen door de wijk te beperken, hanteren we een continurooster. De kinderen 

eten op school met de leerkracht.  

Maandag  8.30-14.30 uur 

Dinsdag  8.30-14.30 uur 

Woensdag  8.30-12.30 uur 

Donderdag 8.30-14.30 uur 

Vrijdag   8.30-12.30 uur 

Afstand houden 

In de school zijn zowel volwassen als kinderen aanwezig. Daarom zijn er markeringen en pijlen 

zichtbaar om afstand te bewaren. Kinderen hoeven geen 1,5 m afstand tot elkaar te bewaren. Wel 

moeten zij zo veel mogelijk 1,5m afstand bewaren tot de leerkrachten. Leerkrachten onderling 

houden 1,5m afstand van elkaar. Bij ons onderwijs aan de jongste kinderen zal het bewaren van de 

afstand in de praktijk lastig zijn. Het RIVM biedt hiervoor de ruimte en acht het verantwoord dat deze 

afstand op bepaalde momenten niet gehanteerd wordt.  

Halen en brengen 

Op deze momenten komen veel volwassen in de buurt van de school. We zetten de parkeerplaatsen 

bij de fietsstalling af. U kunt hier niet parkeren. Om uw en onze gezondheid te beschermen, vragen 

wij u expliciet het volgende te doen: 

● Maximaal één volwassene brengt/haalt de kinderen.  

● Kinderen komen zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar school.  

● Onze deuren staan vanaf 8.15 uur open.  

● Heeft u een kind in groep 1/2? U brengt uw kind via de helling (bij de fietsenstalling) op het 

kleuterplein. Op het plein staat de leerkracht. Uw kind loopt zelfstandig naar de leerkracht. U 

komt niet voorbij de roze tape en verlaat het plein via de trap. Houd het afscheid kort. Bij het 

ophalen volgt u dezelfde route en staat de groep klaar op het plein. Houd hierbij 1,5m 

afstand van elkaar.  

● Heeft u een kind in groep 3/4? U brengt uw kind tot de fietsenstalling. Uw kind loopt 

zelfstandig door de fietsenstalling via de trap het kleuterplein op. Uw kind mag direct naar 

binnen en gaat naar de klas. Houd het afscheid kort. Bij het ophalen komt uw kind via de trap 

en de fietsenstalling naar de plek waar u staat te wachten. Heeft u ook een kind in groep 1/2, 

spreek dan met uw kind af dat het zelfstandig naar u toe komt op het kleuterplein, zodat u 

beide kinderen gelijk kunt meenemen.  

● Heeft u een kind in groep 5 t/m 8? Deze leerlingen gaan zo veel mogelijk zelfstandig naar 

school of leggen het laatste stukje van de route naar school zelfstandig af. Zij gaan zelfstandig 

via de trap de hoofdentree binnen. U mag niet voorbij de roze tape-afzetting komen. Het 

gedag zeggen heeft al elders plaats gevonden. Laat uw kind zelfstandig naar huis komen of 

spreek een plek af iets verder van school om uw kind op te wachten.  

● Heeft u kinderen bij het KDV, dan brengt u deze vóór 8.15 uur of na 8.30 uur via de 

hoofdingang. U mag alleen het KDV bezoeken. Ophalen doet u ook via de hoofdentree vóór 

14.30 uur of na 14.45 uur.  

LET OP: 

Kinderen die gebruik mogen maken 

van de BSO  

vangen wij op tot 15.15 uur 
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Uw kind of iemand uit uw gezin in de risicogroep volgens het RIVM? 

Indien uw kind of iemand uit uw gezin tot de risicogroep behoort, kunnen wij vrijstelling verlenen van 

fysiek onderwijs. Dit beslist u in overleg met ons. U kunt hiervoor contact opnemen met onze intern 

begeleider Jacqueline Schouten, jacqueline.schouten@stichtingpenta.nl. 

Alleen zónder klachten naar school 

Wij passen de richtlijnen van het RIVM toe. Dit betekent dat uw kind thuis blijft, of dat wij het naar 

huis sturen, bij de volgende klachten: 

● Verkoudheid 

● Niezen 

● Hoesten 

● Keelpijn  

● Moeilijk ademen 

● Koorts 

24 uur klachtenvrij? Uw kind kan weer naar school. 

Hygiënemaatregelen 

In het ritme van de dag neemt de leerkracht momenten op om alle kinderen de handen te laten 

wassen. Ook willen wij, net als de landelijke maatregel, dat kinderen in hun elleboog niezen/hoesten, 

papieren zakdoekjes gebruiken en hun handen wassen na het toiletbezoek.  

Ons schoonmaakbedrijf treft extra schoonmaakmaatregelen. Tijdens de lesdag maken onze 

conciërges Fred en Siep regelmatig de deurgrepen, trapleuningen en dergelijke schoon.  

Wat moet uw kind mee naar school 

Eten & drinken Geef uw kind een tussendoortje en lunch mee die eenvoudig genuttigd kan worden. 

Dus geen lastige bekers, maar pakjes drinken, gesmeerde broodjes en geschild fruit in een aparte tas. 

Lesmaterialen Omdat de kinderen zowel op school als thuis aan hun werk zitten, verwachten wij dat 

zij dagelijks hun BSB-tas meenemen met hun boeken, schriften en etui. De geleende chromebooks 

mogen nog even thuis blijven, zodat de kinderen op de thuiswerkdagen hierop kunnen werken. De 

BSB-boeken moeten ingeleverd worden bij de leerkracht. We hebben geen nieuwe uitleenronde 

meer tot de zomervakantie. 

Goede schoenen aan In plaats van gym, zullen de kinderen veel bewegen buiten op het plein met de 

vakdocenten bewegingsonderwijs. Zorg ervoor dat uw kind goede schoenen draagt, zodat een tikspel 

op het plein veilig gespeeld kan worden.  

Groep 2 E 

Omdat deze omstandigheden zo anders zijn dan normaal, vinden wij het niet verstandig de 2E-groep 

te starten. De groepjes kinderen zijn klein op de lesdagen, waardoor we veel aandacht in de klas 

kunnen besteden aan de stap naar groep 3. Sanne Huiberts die deze groep zou draaien, neemt de 

taak over van Trix ter Beek. Trix gaat i.v.m. de gezondheidsrisico’s ondersteuning verlenen aan de 

kleutergroepen.  

LET OP:  

Heeft iemand in uw gezin verkoudheidsklachten, 

benauwdheid en/of koorts? Dan blijft iedereen van 

het gezin thuis. Meld dit bij de ziekmelding in Fiep.  
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Portfolio 

U begrijpt dat de portfoliopresentaties door deze situatie niet door zullen gaan. De inhoud van de 

portfolio’s zal ook anders zijn dan u gewend bent. Na de meivakantie bespreken de leerkrachten hoe 

ze het portfolio gaan vullen.  

Verjaardagen 

Natuurlijk besteden we aandacht aan de jarigen. We vieren dit in de klas, maar we doen deze 

periode niet aan traktaties.  

Schoolfotograaf  

De afspraak met de schoolfotograaf vervalt. We zorgen ervoor dat groep 8, vanwege het 

afscheidsjaar wel een groepsfoto krijgt.  

Tot slot 

We hebben over veel zaken nagedacht. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van diverse protocollen. 

Het kan zijn dat we al werkend ergens tegenaan lopen. Wij zullen hierop zo snel mogelijk anticiperen.  

Deze brief is in samenspraak met onze MR opgesteld.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van de Roald Dahl school 

Sylvia Woudstra 


