
 
 
 
 
 
 
 Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven  
 

Halen en brengen 

Brengen: 
We willen u dringend vragen om de kinderen van groep 5-8 alleen van en naar school te laten gaan, 
zodat er zo min mogelijk ouders bij de school staan te wachten. Als u dat toch nog te spannend vindt, 
spreek dan met de kinderen een ander punt af van waar u ze verder alleen kunt  laten gaan. Dit kan 
misschien ook het punt worden waar u uw kind opwacht als ze van school komen.  
 
Wilt u zorgen dat de kinderen niet te vroeg naar school komen? Bij aankomst moeten de kinderen bij 
hun leerkracht en/of verzamelpunt op het plein gaan staan. De kinderen kunnen voor schooltijd niet 
spelen op het plein. Het hek gaat pas om ongeveer 08.20u open. 
 
Halen: 
De ouders van groep 1-4 hebben een vaste wachtplek, zodat we goed afstand kunnen houden van 
elkaar.  
De ouders van groep 3 wachten op het grote plein. Wilt u alvast beide draaiende delen van het hek 
openen voor uitgaan van de school? Dan hebben we ruimte om elkaar te passeren.  
De ouders van groep 4 wachten op de stoep  
Ouders van groep 1i/1 wachten op het plein bij het klimrek. Wilt u alvast beide draaiende delen van 
het hek openen voor uitgaan van de school? Dan hebben we ruimte om elkaar te passeren.  
Ouders van groep 1/2 wachten buiten het hek.  
Als u in beide groepen een kind heeft zitten, dan mag u kiezen.  
Houd tijdens het wachten voldoende afstand, maar dat bent u inmiddels gewend.  
 

Extra punten 

-We zullen de dag beginnen met een lied of psalm. De rest van de dag zullen we niet zingen.  
 
-We zullen de lokalen goed ventileren. Houd daarom rekening met warme kleding voor de kinderen. 
 
-Omdat onze gangen erg smal zijn zullen er geen looproutes zijn. Het team heeft afgesproken dat de 
groep als geheel pas naar buiten gaat, als de gang leeg is. Elke klas heeft zijn ‘eigen toilet’ dat ze 
bezoeken, dat blijft hetzelfde.  
 
-De kinderen van groep 6 t/m 8 nemen hun laptop weer mee naar school in een stevige rugzak. En na 
de lesdag gaat deze weer mee naar huis, zodat ze de volgende dag aan thuisopdrachten kunnen 
werken. Zorg dat de laptop thuis opgeladen wordt en opgeladen mee naar school komt.  
 
-Kinderen uit andere groepen die een laptop van school in gebruik hebben, nemen die maandag as. 
weer mee naar school, inclusief laadstekker. Deze blijft dan op school. Ook andere schoolspullen 
graag meegeven.  
 
-De kinderen van groep 1i-2 spelen om de beurt op het plein, dit is niet anders dan anders, maar voor 
groep 3-8 gelden iets andere regels. 
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-De groepen 3-8 spelen op hun tijden op een aan hun aangewezen gedeelte op het plein. De shifts 
kunnen dus niet met elkaar spelen, 
 
-De kinderen van groep 5 zullen in 5-tallen zitten. Deze 5-tallen zien we als een soort bubbel. Ze 
zullen ook in de 5-tallen het lokaal verlaten voor de pauze en  met naar huis gaan.  
 
- In groep 6/7 en in groep 8 doen we dit in 2-tallen. 
 
-We zullen voorlopig even niet gymmen. We willen niet in een gesloten ruimte met veel kinderen 
bewegen. We zullen met de kinderen op die tijden buiten spelen. (als het weer het toelaat, anders 
zullen we een ander moment in die week zoeken) 
 
-Wilt u de pauzehap en de lunch voor de kinderen zodanig verpakken, dat de leerlingen deze 
zelfstandig kunnen nuttigen? Wij houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen. Dit is een 
van de punten waarop we het met uw hulp mogelijk kunnen maken.  We danken u alvast voor uw 
begrip.  
 
-’s Morgens bij binnenkomst van de kinderen zullen de kinderen tot groep 3 hun handen wassen met 
water en zeep. De kinderen vanaf groep 4-8 zullen hun handen schoonmaken met desinfect. Bij 
binnenkomst na de pauze zullen de kinderen van groep 1-7 hun handen wassen met water en zeep. 
Dit zal ook voor het eten zo gebeuren. De kinderen in groep 8 gebruiken desinfectiemiddel. 
 
-Kinderen die jarig zijn zullen we toezingen. Een traktatie mag gelukkig ook. Graag een die vanuit de 
winkel al verpakt is en niet in een eigen verpakking. Wilt u de traktatie bij de deur afgeven of met de 
jarige meegeven?  

Besmettingen en quarantaine 

Als een van de kinderen van een groep positief getest wordt op corona, blijft de hele groep thuis in 
quarantaine. Na 5 dagen moeten de kinderen dan een test af laten nemen. Bij een negatieve test, 
mogen de kinderen naar school. Als u bezwaren heeft tegen een afname van een test bij uw kind, dan 
blijft uw kind 10 dagen in quarantaine.  
Als een van uw kinderen positief getest is dan blijven de andere kinderen van het gezin ook thuis. 
Moet 1 kind van het gezin in quarantaine, omdat iemand in de groep positief getest is, dan mogen de 
andere kinderen van het gezin wel naar school. Totdat blijkt dat het kind positief is, dan blijft ook de 
rest van het gezin thuis.  

Een hartelijke groet,  
mede namens alle leerkrachten van de Groen, Marieke de Jager 


