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Nieuwsbrief heropening basisscholen per 8 februari 2021
Beste ouders,
Vanaf maandag 8 februari a.s. gaan de basisscholen weer open. We zien er naar uit om alle kinderen
weer in de school te kunnen verwelkomen! Tegelijk is het ook spannend voor teamleden om in deze
tijd op het werk met veel volwassenen en kinderen bij elkaar te komen. De situatie rondom het
coronavirus blijft onzeker, vooral nu nieuwe varianten hun intrede hebben gedaan.
De veiligheid van kinderen, personeelsleden en ouders staat voorop. Er gelden daarom bij de
heropening aanvullende maatregelen. De PO-Raad heeft deze maatregelen verwoord in het
aangepaste protocol voor het basisonderwijs. Sommige maatregelen hierin zijn wettelijk verplicht en
deze volgen we uiteraard. Ook alles wat als noodzakelijke maatregel wordt aangeduid, volgen we.
Andere richtlijnen zijn geformuleerd als advies, waarbij scholen een keuze kunnen maken die past bij
hun specifieke situatie. In deze brief informeren wij u over de organisatie van het onderwijs op de
Willinkschool in de komende weken, waarbij we dit protocol volgen, toegespitst op onze eigen
situatie.
Maar allereerst vragen we uw begrip voor het feit dat onze school weliswaar op 8 februari a.s. weer
open gaat, maar dat niet alles zal gaan volgens het oude "normaal". We zullen een aantal
aangescherpte maatregelen moeten treffen, met het oog op veiligheid en het tegengaan van de
verspreiding van het Corona-virus. Ook kan het voorkomen dat we, door uitval van personeel of door
een Corona-besmetting op school, klassen voor een aantal dagen moeten sluiten. We doen wat we
kunnen, maar kunnen nu eenmaal geen ijzer met handen breken. Uiteraard houden we u zo goed
mogelijk op de hoogte en informeren we u tijdig als we genoodzaakt zijn aanpassingen te doen.
We rekenen op uw begrip. Samen maken we er het beste van!
Weer naar school
Leerlingen komen alleen naar school als zij geen gezondheidsklachten hebben. We hanteren hierbij
de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen:
Thuisblijven bij klachten
• De reguliere leerplicht is van kracht. Dat betekent dat uw kind, als het klachtenvrij is,
verplicht is om naar school te komen. U wordt geacht uw kind thuis te houden als het
klachten heeft die passen bij het Corona-virus of wanneer een van uw gezinsleden (uzelf, een
broertje of zusje) naast milde Corona-klachten koorts heeft (vanaf 38 graden Celcius) of last
van benauwdheidsklachten.
• Met lichte verkoudheidsklachten mag uw kind vooralsnog naar school komen. Maar het OMT
houdt dit beleid nogmaals tegen het licht. Mogelijk wordt het beleid aangescherpt en
strenger. Zodra hierover meer duidelijkheid is informeren wij u.
• Als uw kind gedurende de dag corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, dan nemen we
contact met u op en moet u uw kind onmiddellijk komen ophalen.
Besmetting
Als er een besmetting op school plaatsvindt (leerling of personeelslid) volgt de school de instructies
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van de GGD. Wij rekenen daarin ook op uw medewerking.
De richtlijn is: als een kind in de klas of in de noodopvang positief is getest, gaan alle kinderen in de
klas of in de groep in thuisquarantaine voor 5 dagen. Na 5 dagen kunnen zij worden getest. Bij een
negatieve testuitslag mag een kind de volgende dag weer naar school. Als er niet wordt getest
(bijvoorbeeld omdat u uw kind niet wilt laten testen; de school kan u daartoe niet verplichten), dan
blijft uw kind nog 5 dagen langer in quarantaine (in totaal dus 10 dagen).
Hygiëne en ventilatie
Wij zullen, zoals voorheen, alles in het werk stellen om te zorgen voor de vereiste ventilatie en
hygiëne binnen de school.
Afstand
Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand
van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Afstand in de school
We zorgen ervoor dat de verschillende groepen onderling waar mogelijk van elkaar gescheiden
blijven, om het risico op besmetting tussen de groepen te minimaliseren. In het protocol van de PORaad wordt als advies gegeven om kinderen vanaf groep 4 in vaste kleine groepen bij elkaar te laten
zitten in het lokaal. Die kleine groepen (cohorten) zouden dan onderling steeds afstand moeten
houden van elkaar. Vanwege de inrichting van ons onderwijs, waarbij verschillende groepjes
kinderen gedurende de dag extra uitleg of extra uitdaging krijgen van de eigen leerkracht of een
ondersteuner, zien wij dit niet als een haalbare maatregel. Ook vinden we de druk die we hiermee op
de kinderen leggen erg groot. De jaargroepen behandelen wij als de cohorten, die we van elkaar
gescheiden houden.
Mondneusmaskers
Als personeel houden we afstand tot elkaar en blijven we zoveel mogelijk in ons eigen lokaal. In de
gangen en algemene ruimtes dragen we een mondneusmasker. Een advies aan scholen is om te
overwegen om kinderen uit groep 7 en 8 in de gangen een mondneusmasker te laten dragen als zij
daar geen afstand tot andere groepen kunnen houden. Wij nemen maatregelen om de groepen uit
elkaar te houden en vragen de kinderen niet om een mondneusmasker te dragen.
Voor ouders die hun kind op het plein brengen, geldt wel het dringend verzoek een
mondneusmasker te dragen.
Afstand om de school
Om te zorgen dat iedereen ruim voldoende afstand kan houden, hanteren we de volgende
maatregelen.
Eénrichting-route
De éénrichting-route om de school blijft ook de komende tijd van kracht. Deze route geldt zowel ’s
morgens als ’s middags en voor zowel kinderen als volwassenen. Ter herinnering voegen we de
plattegrond bij. Loopt u alstublieft niet terug tegen de richting in; op het paadje tussen de flat en de
kerk is echt geen mogelijkheid om voldoende afstand te houden.
Gespreide start- en eindtijden
We spreiden de begin- en eindtijden. Dat doen we als volgt:
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De groepen 6, 7 en 8 hebben als groep een eigen start- en eindtijd. Zo zorgen we ervoor dat deze
groepen gespreid van elkaar de school binnenkomen en weer uitgaan. Zij gebruiken ten slotte
dezelfde ingang en de kapstokken zitten dicht bij elkaar.
De kinderen van deze groepen verzamelen ’s morgens op een vaste plek op het plein en wachten tot
de leerkracht hen per groep binnenlaat door de hoofdingang. Groep 8 verzamelt op het muurtje voor
de aula, groep 7 bij de pingpongtafel en groep 6 op het kingveld.
’s Middags vertrekken deze groepen op hun eigen tijd om zo weer de groepen gescheiden te houden
bij het naar huis gaan.
•
•
•

Groep 8: de kinderen starten om 8.15 uur en gaan om 14.30 uur naar huis.
Groep 7: de kinderen starten om 8.20 uur en gaan om 14.35 uur naar huis.
Groep 6: de kinderen starten om 8.25 uur en gaan om 14.40 uur naar huis.

De groepen 1 t/m 5 delen we in twee groepen: groep A en groep B. Hierdoor zorgen we ervoor dat
kinderen uit hetzelfde gezin gelijke schooltijden hebben.
Groep A (kinderen van wie de achternaam begint met de letter A t/m K):
- komt ’s morgens om 8.25 uur op school (binnenkomen vanaf 8.15 uur)
- komt ’s middags om 14.40 uur naar buiten (op lange dagen)
- komt om 12.10 uur naar buiten op woensdag
Groep B: (kinderen van wie de achternaam begint met de letter L t/m Z):
- komt ’s morgens om 8.35 uur op school (binnenkomen vanaf 8.25 uur)
- komt ’s middags om 14.50 uur naar buiten (op lange dagen)
- komt om 12.20 uur naar buiten op woensdag
Op vrijdag komt Groep A om 11.50 uur naar buiten en groep B om 11.55 uur. Dit in verband met de
pauze van de bovenbouw, die om 12.00 uur begint.
Hierdoor bevorderen we een gespreide stroom van kinderen en ouders.
We vragen kinderen (en eventueel ouders) op tijd, maar niet te vroeg te komen, zodat er ook echt
sprake is van een gespreide doorstroom.
Brengen
Groep 1 t/m 3
Kinderen in groep 1 t/m 3, die een oudere broer of zus op school hebben, lopen met hun broer of zus
mee het plein op. Heeft uw kind geen oudere broer of zus op school (of lukt het echt niet uw jongere
kind mee te laten lopen), dan mag u uw kind op het plein brengen. Er komt maximaal 1 ouder per
gezin mee het plein op. De ouder die meeloopt, draagt een mondkapje.
De kinderen lopen zelf de school binnen. De leerkrachten staan bij de ingang van groep 1 t/m 3 om
de kinderen welkom te heten.
Ouders die mee het plein oplopen, laten hun kind van ruime afstand zelfstandig vanaf het plein naar
binnen gaan. Ouders lopen zelf meteen door. Bereidt u dit deze week met de kinderen voor? Voor
een vlotte doorstroom is het niet mogelijk om stil te blijven staan voor lange afscheidsrituelen. Als
uw kind dit van tevoren weet, helpt dit bij de uitvoering. Mocht u iets willen zeggen tegen de
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leerkracht, stuurt u dan een mail of geef uw kind een briefje mee. Het is nu niet mogelijk in gesprek
te gaan met de leerkracht bij het wegbrengen.
Groep 4 en 5
Kinderen van groep 4 en 5 komen zelfstandig het plein op. Brengt u uw kind naar school, neem dan
op een veilige plek, op voldoende afstand van anderen, afscheid. Dit is vóór het paadje naar het
schoolplein. U loopt zelf niet het paadje of het plein op.
Groep 6 t/m 8
Kinderen van groep 6 t/m 8 blijven zelfstandig naar school komen.
Halen
Groep 5 t/m 8
Kinderen gaan na school direct en zelfstandig van het plein af. Indien u uw kind uit deze groep
ophaalt, spreek dan een veilige plek buiten het schoolplein af, waar u op uw kind wacht. Uiteraard op
voldoende afstand van anderen.
Groep 1 t/m 4
Als het kan, loopt uw kind met een broer of zus uit een hogere groep mee het plein af. Heeft uw kind
geen oudere broer of zus op school of lukt het om een andere reden niet, dan mag u uw kind van
groep 1 t/m 4 op het schoolplein ophalen, met maximaal 1 ouder per gezin. De ouder of andere
volwassene die haalt, draagt op het plein een mondkapje.
Als u meerdere kinderen heeft, gaat u staan op de plek waar uw jongste kind met de leerkracht
naartoe komt.
De ophaalplekken zijn, zoals u gewend bent:
Groep 1-2a: bij de bloemperken langs de schuine opgang (bij de ingang van groep 1 t/m 3)
Groep 1-2 b: op het muurtje onder de ramen van het lokaal van groep 1-2b
Groep 3: op het muurtje bij het trappetje naar de ingang van groep 1 t/m 3
Groep 4: voor het RT lokaal (laatste lokaal van het bijgebouw, bij de zandbak)
Er zijn kinderen uit groep 6 t/m 8, die een broertje of zusje ‘s morgens meenemen het schoolplein op
en ’s middags meenemen het schoolplein af. De jongere broertjes en zusjes mogen ’s morgens op de
tijd komen van hun oudere broer of zus. ‘s Middags wachten de kinderen van groep 6 t/m 8 even in
hun eigen lokaal tot het tijd is hun broertje of zusje op te halen.
Aandachtspunten
- Houdt u zich aan de breng- ophaaltijd voor uw kind en kom niet te vroeg.
- Ga meteen zodra uw kind bij u is van het plein af en blijf niet praten.
- Als u iets met de leerkracht wilt bespreken, stuurt u dan een bericht via Mijnschoolinfo. Bij
het brengen en halen kan niet worden overlegd.
- Speelafspraakjes worden nu niet op het plein gemaakt en de speeltoestellen worden niet
gebruikt.
- Gebruik ook bij het halen de éénrichting route. De volgende groep ouders loopt ook volgens
deze route en zo komt u elkaar niet op het smalle pad in tegengestelde richting tegen.
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-

Bent u op de fiets, loopt u dan met de fiets aan de hand over het paadje en over het plein. Er
is geen plek om fietsen te stallen aan het begin van het paadje en zo kunt u als u het plein
heeft verlaten meteen op de fiets stappen.

We zullen regelmatig na schooltijd op het plein lopen en u waar nodig ook vragen zich aan de
maatregelen te houden. Om te zorgen dat we met alle kinderen naar school kunnen (blijven) gaan, is
het nodig dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen om de regels na te leven.
Pauzes
Het advies is om de verschillende groepen apart buiten te laten spelen. We hebben een groot plein,
dat we goed in tweeën kunnen delen. Zo kunnen twee groepen gescheiden van elkaar tegelijk buiten
spelen op hun eigen helft. Dit doen we in de ochtendpauze onder begeleiding van de eigen
leerkrachten. In de middag is Brood en Spelen er. Omdat we maar met twee groepen tegelijk buiten
spelen, wordt er in de middagpauze een kwartier buiten gespeeld. De kinderen hebben daarna of
daarvoor nog een kwartier pauze in hun eigen lokaal.
Gym
Ook de gymlessen gaan weer van start. We zorgen ook hier dat de groepen bij de wisseling van de
gymles uit elkaar blijven.
Naschoolse opvang
De naschoolse opvang mag nog niet open. Mocht u in een cruciaal beroep werken en een beroep
moeten doen op noodopvang, vraagt u dit dan aan bij uw kinderopvangorganisatie. Graag ook aan de
leerkrachten doorgeven op welke dagen uw kind naar de noodopvang van de NSO gaat.
Contact met ouders
Ook in de komende tijd mogen ouders nog niet in de school komen. Tijdens het halen en brengen is
er dus geen mogelijkheid met de leerkracht te praten. Ouders kunnen alleen in uitzonderlijke
gevallen en altijd op afspraak in de school komen. We vragen u dan voor het gesprek een formulier in
te vullen, waarin staat dat u of uw huisgenoten geen gezondheidsklachten heeft/hebben en dat u
geen contact hebt gehad met iemand met corona (de zogenaamde triage).
Wilt u iets met de leerkracht bespreken, stuurt u dan een mail via Mijnschoolinfo of belt u na
schooltijd naar school. De leerkracht maakt dan met u een afspraak of staat u telefonisch te woord.
Gesprekken
We informeren u op een later moment over de planning en de vorm van de ouder-kindgesprekken.
Trakteren
Jarigen mogen iets uitdelen, als dit een traktatie is die per stuk voorverpakt is. Uitdelen is niet
verplicht. De kinderen gaan ook nu de klassen nog niet rond.
Schoolspullen
Op maandag 8 februari geeft u uw kind alle schoolspullen weer mee naar school. Ook de geleende
Chromebooks komen inclusief opladers, weer mee naar school.
Tot slot
We willen u hartelijk bedanken voor uw steun en hulp in de afgelopen weken. We hebben ervaren
dat de kinderen thuis veel liefdevolle begeleiding hebben gekregen. We hebben veel bewondering
voor de manier waarop u dit heeft klaargespeeld, in combinatie met uw andere werkzaamheden.
Ook dit nieuwe avontuur gaan we weer graag samen met u aan.
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Vriendelijke groeten, namens het team,
Willemijn Schmidt

