
1 
 

 

 
 
Corona-brief, 5 februari 2021 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Dinsdagavond 2 februari jl., was er een persconferentie. 
Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs 
weer open zullen gaan vanaf maandag 8 februari. 
Ondanks de onzekerheid ten aanzien van de mogelijke gevolgen van de Britse variant, geeft 
het kabinet aan dat de opening van deze scholen verantwoord is met daarbij enkele nieuwe 
richtlijnen. 
Het is en blijft een ingewikkelde balans tussen de gezondheidsrisico’s en de ontwikkeling van 
kinderen. 
 
We doen ons best om de school zo verantwoord mogelijk te heropenen. 
Ik wil jullie, leerlingen en ouders en collega’s, ontzettend bedanken voor de inzet en de 
medewerking in de afgelopen periode. Een grote pluim op de hoed! 
Nu de volgende fase… 
We rekenen op jullie medewerking. 
 
Met vriendelijke groet en blijf gezond, 
namens het team, 
Henk Mik, directeur 
 
Enkele belangrijke zaken op een rijtje: 
 

1. Leerlingen 

 Alle leerlingen gaan vanaf maandag 8 februari a.s. weer volledig naar school. 
 Let op!!! De schooltijden worden aangepast!!! 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 Begintijd: 8.45 uur 
 Eindtijd voor de leerlingen die opgehaald worden: 13.45 uur 
 Eindtijd voor de leerlingen in de busjes: 14.00 uur  

Woensdag 
 Begintijd: 8.45 uur 
 Eindtijd voor de leerlingen die opgehaald worden: 12.00 uur 
 Eindtijd voor de leerlingen in de busjes: 12.15 uur 

Wij hebben de vervoerder geïnformeerd. Het is goed dat 
ouders/verzorgers dat ook nog even doen. 

 De organisatie: 
o De leerlingenstromen willen we zoveel mogelijk beperken daarom is er 

geen niveauwerk meer: de leerlingen blijven in hun eigen klas. 
o De pauzes zijn meer gescheiden. 
o De pauzes zijn korter. 

 De leerlingen houden zich zoveel mogelijk aan de hygiënische maatregelen: 
o Handen desinfecteren bij binnenkomst. 
o Hoesten in de elleboog. 
o Regelmatig handen wassen. 
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o Gebruik van papieren zakdoekjes. 
o De leerlingen en leerkrachten van de groepen 7 en 8 dragen een 

mondneusmasker wanneer zij zich voortbewegen en geen afstand 
kunnen houden. Het mondneusmasker kan in de klas af. De leerling 
mag zelf een mondneusmasker meenemen of er wordt een exemplaar 
door de school verstrekt. 

 Bij klachten. 
o Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het 

onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de 
school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. 

o Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde klachten ook 
koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. 

o Voor leerlingen geldt dat zij met verkoudheidsklachten (zoals een 
snotneus) dienen thuis te blijven, gegeven het feit dat de Britse 
variant hierin voor veel onzekerheid zorgt.  

 Bij een besmetting: 
o Als er een besmetting plaatsvindt, volgen de school, leerlingen en 

ouders de instructies van de GGD. 
o Alle categorie 1-2 contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor 

alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent 
dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine 
gaat. 

o Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich zo snel mogelijk en op 
dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen. 

o Indien een dergelijke test niet wordt verricht, moet de betreffende 
persoon 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies 
leidend. 

 Traktaties: Eetbare traktaties zijn verpakt of de leerlingen trakteren op iets 
anders. De andere groepen worden niet bezocht. 

 
2. Ouders/verzorgers 

 Ouders/verzorgers komen niet op het plein en niet in school. 
 Brengen van leerlingen: 

o De ouders/verzorgers brengen de leerlingen tot het hek. Daarna 
worden ze opgevangen door teamleden en in school gebracht. 

o Blijf niet buiten het hek wachten en/of praten. Vermijd contacten en 
houd afstand. 

 Halen van leerlingen: 
o Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: ophalen om 13.45 uur. 
o Woensdag: 12.00 uur. 
o Blijf buiten het hek wachten. Vermijd contacten en houd afstand! 

 Indien de leerlingen niet naar school kunnen, bel dan zelf met school en geef 
daarbij de reden aan van afwezigheid. 

 Wij hopen dat jullie telefonisch goed bereikbaar zijn. Indien leerlingen 
gedurende een dag klachten krijgen, zullen jullie gebeld worden om de 
leerling op te halen. 

 
3. Inleveren van chromebooks 

De geleende chromebooks moeten weer worden ingeleverd. 
De ouders/verzorgers leveren de chromebook in; de leerlingen niet! 
De leenovereenkomst moet ook getekend worden de ouders/verzorgers bij het 
terugbrengen. 
LET OP! 
Er is een aparte brief bijgevoegd over het tijdstip en de wijze van inleveren van de 
chromebooks. 
Graag jullie uitdrukkelijke aandacht daarvoor. 
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4. Rapporten 

Een kopie van het rapport wordt niet opgestuurd, zoals eerder is vermeld. 
De leerlingen nemen a.s. maandag een kopie mee naar huis. 
Donderdag 11 februari zal het rapport telefonisch worden besproken met de 
ouders/verzorgers. 
 

5. Online studiedag donderdag 11 februari 2021 
Alle leerlingen zijn donderdag 11 februari vrij! 
Er staat voor die dag een online studiedag gepland voor het hele schoolteam. 
Op die donderdag zullen de ouders/verzorgers telefonisch benaderd worden om het 
rapport toe te lichten. 
 

6. Personeel 
Juf Detty van groep 6b brak enige tijd geleden een heup. Het herstel verloopt 
voorspoedig doch langzaam. Detty is nog niet instaat om zelfstandig de lessen te 
hervatten. Juf Lotte Tijmes-Ketelaar neemt vanaf maandag 8 februari de lessen voor 
haar rekening. Lotte is zeker geen onbekende in onze school, na haar stage en LIO-
periode, is Lotte afgestudeerd en blijft bij ons. Lotte veel werkplezier en succes. En 
Detty, beterschap! 
Juf Lisette Takens zal vanaf maandag a.s., als onderwijsassistent, ondersteunende 
werkzaamheden verrichten voor meester Jesper en meester Hendrik in groep 8b. 
Ook voor Lisette, welkom en veel werkplezier.  
 

7. Slecht weer 
Nu het weer wat slechter wordt vinden we het belangrijk om een aantal zaken even 
onder de aandacht te brengen. 
Mocht bij slecht weer, bijvoorbeeld ijzel, sneeuw het taxivervoer wel doorgaan, dan is 
het aan de ouders om te beslissen hun kind wel of niet mee te laten reizen. 
Voor wat betreft het leerlingenvervoer zijn er onderstaande afspraken gemaakt: 
Welke afspraken zijn wenselijk als er een weeralarm is afgegeven voor de volgende 
dag? 
• Mocht er door het KNMI een weeralarm code rood worden afgegeven voor de 
volgende dag, dan vindt er de volgende dag geen leerlingenvervoer plaats. 
• De vervoerder meldt dit besluit de dag voordat het probleem zich voor zal doen via 
de website. 
• Wordt een weeralarm code oranje afgegeven voor de volgende dag dan zal de 
vervoerder (indien daarvoor is gekozen) in overleg met de coördinator 
leerlingenvervoer beoordelen of er wel dan niet leerlingenvervoer plaatsvindt. 
• De vervoerder meldt dit besluit de dag voordat het probleem zich voor zal doen via 
de website. 
Welke afspraken gelden als er ’s morgens voor schooltijd een weeralarm is 
afgegeven? 
• Mocht er voor schooltijd een weeralarm code rood zijn afgegeven dan vindt er geen 
leerlingenvervoer plaats. 
• De vervoerder meldt dit besluit via de website aan de scholen en de ouders. 
• Mocht ’s morgens voor schooltijd een weeralarm code oranje zijn afgegeven dan zal 
de vervoerder (indien daarvoor is gekozen) in overleg met de coördinator 
leerlingenvervoer beoordelen of er wel of geen leerlingenvervoer plaatsvindt. 
• De vervoerder meldt dit besluit via de website aan de scholen en de ouders. 
Welke afspraken gelden als er gedurende de schooltijd een weeralarm is afgegeven? 
• Als in de loop van de dag een weeralarm code rood of code oranje wordt afgegeven 
besluit de vervoerder (indien daarvoor is gekozen) in samenspraak met de 
coördinator leerlingenvervoer het vervoer op een eerder tijdstip te laten plaatsvinden. 
• De vervoerder stelt de scholen op de hoogte van het besluit en het tijdstip waarop 
de kinderen worden opgehaald. 
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• De scholen bellen de ouders om hen ervan op de hoogte te brengen dat het kind 
eerder thuis zal worden gebracht. Dit betekent ook dat ouders ervoor moeten zorgen 
dat ze telefonisch bereikbaar zijn. 
3 
• De leerlingen van wie de school heeft vastgesteld dat er opvang beschikbaar is 
worden vervoerd. De overige leerlingen blijven op school. De verantwoordelijkheid 
voor deze leerlingen berust bij de school. 
• De vervoerder stelt de coördinator op de hoogte van de achtergebleven leerlingen 
(indien van toepassing). 
• De kinderen die op school zijn achtergebleven moeten door hun ouders worden 
opgehaald. 
In het bovenstaande is steeds sprake van situaties waarin een weeralarm is 
afgegeven door het KNMI maar is ook van toepassing bij andere calamiteiten. Dit te 
beoordelen door de vervoerder en de coördinator leerlingenvervoer. 


