
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 5 februari 2021 

In deze editie: 

✓ Hoe en wat vanaf 8 februari  

✓ Fijn dat we weer op school zijn! 

✓ Rapport en gesprekken 

✓ Carnaval (bubbelproof!) 

✓ Werkzaamheden aan de WillemTellstraat 

 

Voor in uw agenda: 

✓ 8 februari   : Heropening basisschool 

✓ 8-9 februari   : Adviesgesprekken groep 8 

✓ 12 februari   : Rapport mee 

✓ 15-19 februari  : Gespreksweek via Teams 

✓ 19 februari   : Carnaval (bubbelproof!) 

✓ 22-26 februari  : Voorjaarsvakantie 

 

Bijlage: 

✓ Beslisboom Thuisblijven of naar school? Versie 2 december 

 

Hoe en wat vanaf 8 februari 

Zoals u in onze eerder verstuurde brief heeft kunnen lezen zullen we maandag weer 

starten met het fysieke onderwijs. We zijn heel blij de kinderen weer op school te kunnen 

ontmoeten, maar we zijn ons ook bewust van de risico’s die hierbij 

voor de kinderen en ons team spelen. Met de kinderen van de 

leerlingenraad hebben we besproken wat zij belangrijk vinden bij het 

weer naar school gaan. Met name het sociale aspect van school en het 

inzichtelijk maken wat de kinderen de afgelopen tijd geleerd hebben 

en wat ze nog te leren hebben kwam daarbij naar voren. Ze vinden 

het belangrijk dat we weer met allerlei Kanjeractiviteiten starten en 

dat ze weer instructie in de klas krijgen over wat ze nog moeilijk 

vinden van hun eigen leerkrachten. Dat zijn we als team volledig met 

hen eens, dus daar zullen we ook mee beginnen.  

Met het team hebben we een plan opgezet hoe dit wat ons betreft zou 

kunnen ingevuld worden met de aanvullende maatregelen van de overheid. Dit hebben 

we voor feedback voorgelegd aan de ouders van de MR. Hierdoor hopen we nu een opzet 

te hebben gemaakt die past bij de behoefte van de kinderen, leerkrachten en ouders.  

 

Het creëren van bubbels 

De overheid heeft ons opdracht gegeven zoveel mogelijk in vaste 

cohorten te gaan werken, ook wel bubbels genoemd. Dat betekent dat 

groepen kinderen zoveel mogelijk in hun eigen bubbel blijven en we dus 

binnen de mogelijkheden van de school proberen de kinderen zoveel 

mogelijk van elkaar gescheiden te houden. Logistiek zijn er dan een 

aantal uitdagingen in ons gebouw. We hebben een prachtig oud pand, 

maar daardoor zijn de ruimtes erg wisselend van grootte.  

De grootste uitdaging hierbij zit in de onderbouw: met name de ruimte 

in en om de lokalen van groep 1/2 en 2/3. Het is niet mogelijk om deze 

groepen in de gang en tijdens het buitenspelen van elkaar gescheiden te 

houden en ook nog groep 3 het onderwijs te geven wat zij nodig hebben. We zullen 



daarom deze groepen behandelen als één bubbel. Het lastige hierbij is dat, wanneer één 

kind besmet is voor beide groepen geldt dat zij in quarantaine moeten. 

Alle andere groepen kunnen in principe gescheiden van de andere groepen werken. Dat 

betekent dat activiteiten waarbij groepen normaal gesproken samenwerken met andere 

groepen nu in het eigen lokaal zullen worden georganiseerd.  

 

Naar school en weer naar huis 

Bij het halen en brengen komen groep 1/2 en 2/3 op het kleuterplein samen en gaan 

door de ingang van het kleuterlokaal naar binnen. De kinderen van groep 3/4 gaan bij 

aankomst op het plein rechtstreeks hun lokaal binnen via de deur op het plein. De 

kinderen van groep 5 gaan bij aankomst op het plein 

rechtstreeks via de deuren in de Borg naar hun lokaal. De 

kinderen van de bovenbouw komen zoveel mogelijk 

zelfstandig naar school. Op het plein verdelen zij zich 

over drie delen van het plein. Groep 6 verzamelt in het 

voetbalcourt, groep 7 op het verhoogde kunstgras en 

groep 8 op het plein tussen de oranje tegels en het 

zandgedeelte. Op deze manier kunnen we de kinderen 

zoveel mogelijk van elkaar gescheiden houden en kunt u de kinderen op het zelfde 

tijdstip naar school brengen. Wilt u dit bovenstaande thuis bespreken met uw kind(eren)? 

Bij het ophalen zullen wij er op letten dat de kinderen niet tegelijk de school uitgaan. Het 

is de bedoeling dat ze meteen naar huis gaan. We willen voorkomen dat de kinderen in 

het fietsenhok of bij het hek nog even afspraken gaan maken met andere kinderen. Wilt 

u ons daarbij helpen door dit thuis met hen op te pakken? Bij het ophalen blijven ouders 

op gepaste afstand van elkaar en komen de kinderen naar u i.p.v. andersom. Maakt u 

voor het ophalen met de fiets gebruik van de plaatsen achter de hekken die de gemeente 

geplaatst heeft. Let bij het vertrek met de auto goed op en parkeer goed in de vakken, 

dat maakt het voor de kinderen overzichtelijk. Het rode pad naar MAM’s is voor een 

veilige oversteekplaats voor kinderen bedoeld en niet als parkeerplaats.  

Mocht u kinderen op beide pleinen op moeten halen, dan vragen we u eerst uw kind bij 

het kleuterplein op te halen. De leerkrachten van de groepen op het grote plein zullen de 

kinderen bij hen laten wachten tot u om heeft kunnen lopen.  

 

Pauzes 

We zullen gescheiden pauzes creëren: er spelen steeds twee groepen buiten, ieder op 

een van de twee pleinen. De kleuters spelen daarvoor of daarna op het plein.  

 

Gymles 

Er is op het moment van dit schrijven nog geen duidelijkheid over de gymlessen in de 

Van der Reijdenschool en de PWA-hal. Zolang dit niet helder is, zullen we dus op school 

blijven. De kinderen hoeven zolang we dit nog onduidelijk is niet bij de gymzaal gehaald 

of gebracht te worden. 

 

Eureka 

De Eurekagroep gaat verder zoals we in de lockdown ook hebben gedaan: dat zijn teveel 

kinderen uit allerlei bubbels en allerlei scholen bij elkaar. Juf Simone zal de kinderen via 

Teams of op 1,5 meter afstand blijven voorzien van opdrachten en feedback.  

 

Beschermende maatregelen 

Op school zullen er voor de leerkrachten die dit wensen beschermende middelen als 

mondmaskers, schermen, e.d. aangeschaft worden. Voor de kinderen van groep 7 en 8 

geldt dat wij hen vragen een mondmasker mee te nemen naar 

school voor die momenten dat het moeilijk is afstand te bewaren 

tot andere bubbels of volwassenen buiten de klas. Er zijn, voor de 

zekerheid, ook wat wegwerpmaskers aanwezig, mocht uw kind het 

masker vergeten zijn.  



Er is in elke klas desinfecterende handgel aanwezig en de tafels en stoelen worden 

dagelijks gereinigd met desinfecterende schoonmaakmiddelen. De lokalen worden extra 

geventileerd. In een drietal lokalen worden binnenkort extra ventilatiemogelijkheden 

gecreëerd.  

Na schooltijd is het de bedoeling dat leerkrachten thuis verder werken/ op afstand van 

andere volwassenen blijven. Vergaderingen met het team of scholing en overleggen met 

ouders gaan dan online. Dat betekent dat de leerkracht mogelijk niet meteen na 

schooltijd bereikbaar is i.v.m. reistijd naar huis of digitaal overleg.  

 

Klachten?  

Nog niet alles is duidelijk rondom het zogenaamde “snottebellen-beleid”. Vooralsnog 

hanteren we de regels die in de beslisboom voor kinderen van 0 tot 12 jaar gelden: 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-

boinkajnrivm.pdf 

Het testbeleid van kinderen is door het RIVM wel aangepast bij de intrede van allerlei 

varianten van het virus:  

 

 
Iemand besmet? 

Indien een leerling Corona heeft moet de hele klas/ bubbel 5 dagen in quarantaine, dus 

leerlingen en leerkracht(en). Bij een negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer 

naar school komen. Als uw kind niet getest wordt, vraag we u 

uw kind nog 5 dagen langer in quarantaine te houden.  

Als de hele klas in quarantaine zit schakelen we weer over op 

afstandsonderwijs. Wel kan het zo zijn dat we een dag nodig 

hebben om te schakelen van fysiek naar online onderwijs. Als 

de quarantaineperiode voorbij is en de leerlingen en leerkracht(en) weer naar school 

mogen schakelen we weer terug naar onderwijs op school. Het is voor de leerkrachten 

erg lastig om online en fysiek onderwijs tegelijk te geven. We zullen dan de week- of 

dagtaak naar de betreffende leerling versturen. Indien mogelijk kan de leerling een 

aantal instructiemomenten digitaal meedoen. Na schooltijd kunnen de leerkrachten dan 

eventueel via Teams contact opnemen met de betreffende leerling.  

 

Kinderopvang in school 

De BSO is in deze periode gesloten, maar de kinderopvang blijft 

open. De school en kinderopvang maken vaak samen gebruik van 

een gebouw, zo ook in onze school. MAM’s is op dinsdag en 

donderdag ook in ons gebouw voor de peuterinstuif. Dit valt onder de 

kinderopvang, maar ook deze groep zal in hun eigen bubbel in school blijven. Er is dus 

geen inloop van de peuters in de kleuterklas. Ook op het plein spelen de kinderen van de 

peuterinstuif op een apart moment buiten. In overleg met MAM’s zullen de ouders van de 

peuters de kinderen voor 8:15 uur of na 8:45 uur bij de school worden gebracht om de 

peuterbubbel en de klassenbubbels goed te scheiden. Ze worden dan weer opgehaald om 

11:45 uur bij school of gaan na de lunch met hun juf naar de locatie aan de Hoofdstraat.  

 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf


Fijn dat we weer op school zijn 

 Om te genieten van het feit dat we weer naar school mogen 

willen we alle kinderen vragen een stukje slinger te maken. Dat 

mag een vlaggetjesslinger, een papier-stroken-slinger en een 

andere zelfbedachte variant zijn. Met al die verschillende 

stukjes slinger maken we in de klas één grote klassenslinger, 

zodat het extra feestelijk wordt in de klas. Denkt u eraan dat 

vanaf 1 januari de nieuwe schooltijden van kracht zijn? Dus 

dagelijks van 8:30 tot 14:15 uur behalve op woensdag, dan zijn 

de kinderen om 12:30 uur uit.  

 

Rapport en gesprekken 

Volgende week zullen de rapporten meegaan met de kinderen. De 

oudergesprekken vinden de week erna plaats voor de groepen 1 t/m 

7 in Teams. We hebben gemeend dit niet uit te stellen ook al hebben 

we weer een bijzondere periode achter de rug. Volgende week zullen 

we u in een brief of bulletin uitleggen welke keuzes we hierbij hebben 

gemaakt en waarom.  

 

Carnaval (bubbelproof!) 

Eén van de wensen van de leden van de leerlingenraad is om 

Carnaval te kunnen vieren met elkaar. Ze hebben met ons 

meegedacht wat voor hen belangrijk is hierbij en hoe we dat veilig 

kunnen vieren. De AC werkt nu samen met een aantal teamleden 

aan de invulling van deze dag. Het zal anders gaan dan andere 

jaren, maar we maken er een Corona-proof feestje van in de 

bubbel van de klas.  

 

Werkzaamheden aan de WillemTellstraat 

Komende week wordt er door Alliander een nieuwe laagspanningskabel aangelegd aan de 

WillemTellstraat. Hiervoor zal het trottoir opengebroken worden voor een aantal weken. 

Dit kan wat verkeersstremmingen veroorzaken in de straat. Wilt u hier rekening mee 

houden bij het halen en brengen?  
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