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Zwaag, 5 februari 2021 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Vanaf 8 februari gaan de scholen weer open. Dat gaat gepaard met diverse gevoelens. Er zijn collega’s die 
er ontspannen in staan. Er zijn er ook die het spannend vinden wegens eigen gezondheid of naasten die 
behoren tot een risicogroep. Ik neem aan dat deze gevoelens onder u allen net zo verdeeld zijn.   

Wij hebben de landelijke maatregelen voor heropening van het basisonderwijs zo goed mogelijk proberen 
te vertalen naar onze situatie. In deze brief breng ik u op de hoogte van de afspraken en informeer ik u 
over een aantal bijkomstige zaken.  

 
Alle kinderen komen alle dagen naar school  
Wij gaan per maandag 8 februari over tot het geven van fysiek onderwijs en zijn blij dat we de leerlingen 
weer op school kunnen ontmoeten.  
 
Verkouden kinderen naar school? 

Wij vertrouwen erop dat u de beslisboom volgt indien uw kind klachten heeft. Vooralsnog geldt de 

beslisboom in de bijlage bij deze brief. Het OMT kan hier op korte termijn een ander besluit over nemen.  

Leerlingen die gedurende de dag ziek worden, moeten worden opgehaald.  

Geen noodopvang tijdens quarantaines 
Met ingang van 8 februari bieden wij geen noodopvang meer aan onder schooltijd. Quarantaines als 
gevolg van besmetting dient u volledig thuis op te vangen. Ook als u een vitaal beroep uitoefent.  

Mondkapjes 

• Al onze medewerkers dragen een mondkapje in de gangen.  

• De leerlingen van groep 7 en 8 dragen een mondkapje in school in de gangen. In de klas, op hun 
werkplek niet. Dit mondkapje dienen zij zelf mee te nemen.  

• Een dringend advies aan ouders/verzorgers die kinderen halen en brengen om buiten een 
mondkapje te dragen. 

 
Wij werken met cluster van 2 groepen  
Vanwege ons leerlingaantal en gebouw werken wij met clusters van 2 groepen. Leerkrachten houden zo 
de mogelijkheid om binnen dit cluster specifieke instructies aan groepjes leerlingen te geven. Deze 
groepen spelen tevens samen op een deel van het plein. 
 
Diverse aanpassingen in de school  

In de school hebben we een aantal maatregelen genomen, waaronder handen wassen, extra schoonmaak 

en looproutes. Het schoolplein is verdeeld in 2 zones. Tevens wordt er extra geventileerd, ondanks dat het 

gebouw voldoet aan de ventilatienormen. Daarnaast werken leerkrachten met optionele mogelijkheden 

als belijning, faceshields of een plexiglasscherm. 

Chromebook, boeken en schriften 

Het Chromebook + oplader moet maandag 8 februari weer ingeleverd worden bij de eigen leerkracht, 

zodat de kinderen in de klas hier weer mee kunnen werken. In de lokalen zijn reinigingsmiddelen 

aanwezig om na gebruik het device schoon te maken.  
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Ook alle schriften en boeken moeten worden ingeleverd. Wij stellen het enorm op prijs als u deze tassen 

voor maandag even met uw kind checkt, zodat alles compleet is.    

Halen en brengen 
Wij blijven het halen en brengen zo veel mogelijk op de wijze voortzetten die u in december gewend was. 
Wij openen onze deuren al om 8.15 uur. Gun elkaar het veilig halen en brengen. Dus: 

• Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig lopend of fietsend naar school. 

• Spreek met uw kind een plek af nabij school als de volledige route nog niet zelfstandig te doen is.   

• Eén ouder/verzorger haalt en brengt de kinderen.   

• Blijf achter de roze tape. 

• Zorg voor 1,5 m afstand tot elkaar en verlaat zo snel mogelijk het plein. 

• Alle ouders en leerlingen van groep 7 en 8 dragen hierbij een mondkapje, ook buiten! 

• Ouders mogen niet de school in. 

Groep 1/2A t/m 1/2D  

• Brengen tussen 8.15 en 8.30 uur. 

• Ouders/verzorgers en kinderen via de heuvel bij de fietsenstalling het kleuterplein oplopen. 

• De leerlingen van groep 1/2A, 1/2B en 2E gebruiken zelfstandig de kleuteringang. 

• De leerlingen van groep 1/2C en 1/2D gebruiken als entree de pleindeur van hun lokaal aan het 
grote plein.  

• Ouders/verzorgers verlaten via de trap het plein (eventueel het plein via de heuvel aan de kant 
van het grote plein verlaten). 

• Halen om 14.25/12.25 uur: Kinderen komen met de leerkracht naar buiten. Kom tijdig op het 
plein via de heuvel bij de fietsstalling en houd afstand. Indien het plein vol is, wacht op afstand. Er 
ontstaat ruimte als de eersten het plein weer verlaten via de trap. Ouders met kinderen in groep 
3 of 4 mogen even blijven wachten op het plein tot ze compleet zijn.   
 

Groep 2E en leerlingen van groep 3 & 4, met broertje(s) of zusje(s) in groep 1/2 

• Brengen tussen 8.15 en 8.30 uur. 

• Ouders/verzorgers en kinderen via de heuvel bij de fietsenstalling het kleuterplein oplopen.  

• De leerlingen gebruiken zelfstandig de kleuteringang. 

• Ouders/verzorgers verlaten via de trap het plein (eventueel het plein via de heuvel aan de kant 
van het grote plein verlaten). 

• Halen om 14.30/12.30 uur: Kinderen komen zelfstandig naar buiten. Kom tijdig op het plein via 
de heuvel bij de fietsstalling en houd afstand. Indien het plein vol is, wacht op afstand. Er ontstaat 
ruimte als de eersten het plein weer verlaten via de trap.  

 
Groep 3 t/m 6 

• Brengen tussen 8.15 en 8.30 uur. Niet eerder om drukte bij de deur te voorkomen.  

• De leerlingen gebruiken zelfstandig de hoofdingang. 

• Ouders/verzorgers blijven achter de roze tape. 

• Halen om 14.30/12.30 uur: Kinderen komen zelfstandig naar buiten en gaan direct naar huis of 
verzamelen zo snel mogelijk op de met u afgesproken plek. 

 
Groep 7 & 8  

• Komen tussen 8.30 en 8.45 uur binnen. Niet eerder om drukte bij de deur te voorkomen.  

• De leerlingen gebruiken zelfstandig de hoofdingang. 

• School uit om 14.45/12.45 uur: Kinderen komen zelfstandig naar buiten en gaan direct naar huis.  
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Onderwijs tijdens klassikale/cluster quarantaine 

Indien een groep of een cluster in quarantaine moet, gaan we over op afstandsonderwijs. Onder aan deze 

brief hebben wij de benodigde links weer even voor u verzameld. De eerste dag van de quarantaine 

gebruikt de leerkracht om de classroom optimaal te vullen.   

Onderwijs bij langdurige afwezigheid in individuele situaties 

Indien kinderen als gevolg van individuele situaties thuis moeten blijven, werken zij  thuis in onze online 

leeromgeving. Hierin zijn activiteiten opgenomen die vaardigheden onderhouden. Tevens kijken we per 

situatie of materiaal voor thuiswerk opgehaald kan worden en/of leerlingen via een device meedoen aan 

de instructies in de groep. In uitzonderlijke gevallen kan er een device uitgeleend worden. In basis blijven 

deze middelen noodzakelijk voor het gebruik in ons reguliere onderwijsaanbod.   

Gym  
Tot de voorjaarsvakantie is er geen gym. De vakdocenten bewegingsonderwijs verzorgen diverse 
bewegingsactiviteiten op het plein en rondom school.  

Trakteren 

Kinderen die jarig zijn mogen weer trakteren. De kleine traktatie moet verpakt zijn, zodat de kinderen het 

mee naar huis kunnen nemen, zodat zij er daar lekker van kunnen smullen. Helaas kunnen ouders van 

leerlingen in groep 1/2 de verjaardag niet meevieren in de klas.    

Trix ter Beek / Malika Oud 
In de komende periode neemt Trix ter Beek de specifieke leerlingbegeleidingen over van Malika Oud. Zij 
staat niet voor haar eigen groep 1/2D. Deze taak wordt overgenomen door Mieke Welling, een bekend 
gezicht voor deze leerlingen. 
 
Start nieuwe groep 2E 
Komende week start de nieuwe groep 2E met Sanne Huiberts als leerkracht.  
 

Wat doen wij als een leerkracht afwezig is?  
Wij proberen leerkrachten zoals gebruikelijk te vervangen. Wij hebben mogelijkheden als:  

• inzet van medewerker uit de vervangingspool,   
• Collega’s die extra kunnen werken  
• Onderwijsassistenten/ LIO-stagiaires  onder supervisie van collega of IMT  
• Afstandsonderwijs  

 
Hoe komt u bij onze digitale leeromgeving?   
 
Gynzykids en Yurls (groep 1/2)  
In deze omgeving staan wekelijks activiteiten klaar voor de leerlingen van groep 1/2. Deze activiteiten 
oefenen dezelfde leerdoelen als in de klas. Vraag de inloggegevens op bij de leerkracht.   

Hoe logt u in?  
Ga naar: www.gynzykids.com OF roalddahl-groep-1-en-2.yurls.net 
Klik op inloggen  
Inlogcode Yurls: RD2021 

 
Google Classroom   
Dit is een omgeving waar de leerkracht opdrachten klaar heeft staan. Deze opdrachten kan uw kind zelf 
doen. Soms moet er iets uitgeprint worden. Uw kind kan natuurlijk ook altijd een som of zin overschrijven 
op een blaadje.   

https://roalddahl-groep-1-en-2.yurls.net/nl/page/1087744
https://roalddahl-groep-1-en-2.yurls.net/nl/page/1087744


 
 
 
 
 
 
 

 
Meetketting 1   1689 XD   Zwaag   0229-845002  

Hoe logt uw kind in?   
Ga naar: www.gmail.com   
Klik op inloggen   
Toets in: voornaam.achternaam@pentakids.nl    
Toets in: wachtwoord (deze gebruikt uw kind ook op school, wachtwoord leerling gr3 opvragen bij 
leerkracht)  
OF   
Ga naar: https://classroom.google.com        
Vul in: de lesgroepcode  

 
Basispoort voor rekenen (groep 3 t/m 8) en Veilig Leren Lezen (groep 3)  
Wil uw kind de opdrachten van Wereld in Getallen online maken? De opdrachten van Rekentuin? Of 
werken aan Veilig leren lezen? Dan logt uw kind in op Basispoort.   

Hoe logt uw kind in?   
Ga naar: https://thuis.basispoort.nl/  
Toets in: voornaam.achternaam@pentakids.nl    
Toets in: wachtwoord (deze gebruikt uw kind ook op school, wachtwoord leerling gr3 opvragen bij 
leerkracht)  

 
Alles-in-1 en Alles-Apart  
Wil uw kind spellingmol of werkwoordpaard doen? Of het Alles-in-1 boek en Alles-Apart boek bekijken?   

Hoe logt uw kind in?   
Ga naar: https://intranet.alles-in-1.org 

Toets in: naam, met eventueel een cijfer erachter (deze gebruikt uw kind ook op school)  
Toets in: wachtwoord (deze gebruikt uw kind ook op school, wachtwoord leerling gr3 opvragen bij 
leerkracht)  

 
Lukt het inloggen niet, is uw kind iets vergeten of heeft u een specifieke vraag?   
Mail de leerkracht, dan krijgt u of uw kind een nieuwe link. Verwacht niet direct antwoord. De 
leerkracht beantwoordt vragen na schooltijd.  
 

Tot slot 

Wij hebben zojuist behoorlijk wat informatie met u gedeeld. Gebruik dit document en de beslisboom 

(bijlage) als naslagwerk. Wij hopen dat u zo voldoende bent geïnformeerd om de heropening van de 

school samen met ons succesvol te laten verlopen.  

Vanwege deze hoeveelheid informatie verschijnt onze nieuwsbrief volgende week, vrijdag 12 februari. 

Geniet komend weekend van het winterse weer, haal de slee van zolder of  bouw een sneeuwpop. Houd 

maandagochtend rekening met verkeersdrukte en de mogelijke ontregeling. Vertrek op tijd.  

Heeft u vragen, neem dan contact op met de leerkracht.  

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van de Roald Dahl school 

Sylvia Woudstra 
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