
Ouderbrief heropening scholen met ingang van 8 februari 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vanaf maandag 8 februari gaan het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer open 
voor álle leerlingen. We kijken er naar uit al onze leerlingen weer op school te ontvangen! Bij 
de heropening gelden strikte aanvullende maatregelen. ( Zie protocol in bijlage). Deze 
maatregelen zijn erop gericht om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, 
de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te garanderen en contacten en 
reisbewegingen in en rondom de school zoveel mogelijk te beperken. In deze brief vertellen 
wij hoe wij hier vorm aan geven en wat dit voor u en uw kind betekent. 
 
Gespreide begin- en eindtijden 
 
Om het aantal reisbewegingen en contactmomenten rond school zoveel mogelijk te 
beperken, gebruiken we komende periode verschillende begin-, pauze- en eindtijden. Dit 
betekent voor u en uw kind dat u goed moet bekijken wanneer uw kind op school komt en 
wanneer en vooral waar de kinderen opgehaald moeten worden. Het is in deze periode dus 
extra belangrijk om op tijd te komen. En dat ouders na het brengen en halen zo snel mogelijk 
weer vertrekken. 

De groepen 
1/2:   

verzamelen zich op het kleuterplein in de verschillende vakken. Zij 
vertrekken om 8.25 uur richting de klassen. Zij mogen om 14.50 uur 
worden opgehaald op dezelfde plek. 
 

De kinderen 
van groep 3: 

Mogen de eerste maandag zich verzamelen op het grote plein. In de hoek, 
naast het klimrek. De leerkracht zal daar ook staan. Om 15.00 uur loopt de 
leerkracht met hen mee naar buiten, richting diezelfde plek. De dag erna 
mogen de leerlingen van groep 3 zelf naar boven lopen. Dit mag via de 
hoofdingang of via de ingang van DAK. 
 

Groep 4 Kinderen mogen zelfstandig naar binnen via de eigen ingang. De 
leerkracht loopt om 15.00 uur met de kinderen naar het grote plein. De 
ouders mogen op afstand wachten vanaf de begroeide kant van de 
schutting op het grote plein. 
 

Groep 5 Kinderen mogen zelfstandig naar binnen via de eigen ingang. De 
leerkracht loopt om 15.00 uur met de kinderen naar het grote plein. Ze 
verzamelen voor het klimrek. 

Groep 6A Kinderen mogen zelfstandig naar binnen via de eigen ingang. De 
leerkracht loopt om 14.55 uur met de kinderen naar buiten via de 
hoofdingang. 

Groep 6B Kinderen mogen zelfstandig naar binnen via de eigen ingang. De 
leerkracht loopt om 14.55 uur met de kinderen naar buiten via naar het 
grote plein. Vanuit daar vertrekken de kinderen zelfstandig. 

Groep 7 De kinderen komen om 8.15 uur via de hoofdingang en om 14.50 uur 
gaan zij via die deur weer naar buiten. 
 

Groep 8 De kinderen komen om 8.15 uur via de DAK ingang naar binnen en om 
14.50 uur gaan zij via de deur weer naar buiten.  



Tijdens de grote en kleine pauze spelen de kinderen altijd in hun eigen groep buiten. 
De kinderen die tijdens de overblijf thuis eten mogen nog steeds zelf naar huis of opgehaald 
worden. Door het kleine aantal kan hier met gemak de afstand worden bewaard.  
 
Halen en brengen van kinderen 
Wij vragen kinderen uit groep 7 en 8 zoveel mogelijk zelf naar school te komen en naar huis 
te gaan. Voor groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder of verzorger het kind mag brengen 
en halen. Hierdoor blijft het rustiger rondom de school. Houd altijd 1,5 meter afstand tot 
andere volwassen, hierdoor moet er soms even gewacht worden. Geef elkaar die ruimte. 
 
Houd 1,5 meter afstand 
Op het schoolplein en in school houden volwassenen ten alle tijden onderling 1,5 meter 
afstand. Medewerkers en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
Ook hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Medewerkers en 
leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, ook hoeven kinderen onderling geen 
1,5 meter afstand te houden. Op school dragen leraren in de gangen een mondneusmasker 
en wij verzoeken u vriendelijk om bij het brengen en halen van uw kind ook een 
mondneusmasker te dragen. Voor de kinderen van de groepen 7 & 8 wordt in het nieuwe 
protocol ook geadviseerd om bij verplaatsing op de gangen een mondneusmasker op te 
doen. Deze nemen de kinderen zelf mee van huis. 
 
 
Algemene hygiëneregels 
In school hebben we extra aandacht voor de algemene hygiëneregels. We vragen van 
iedereen:  

• Was regelmatig de handen 

• Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes; gooi deze na gebruik direct weg 
 
Verder ook van belang: 

• Leerkrachten komen niet naar school bij milde klachten zij laten zich testen en blijven 
thuis zolang de uitslag nog niet bekend is. 

• We zijn oprecht blij dat we de kinderen weer mogen zien, maar er zijn ook teamleden 
die het spannend vinden, of zich verantwoordelijk voelen om alle regels goed te 
handhaven. In het protocol staat dat kinderen bij verkoudheid mogen komen en dit 
zorgt voor extra spanning. Wij willen daarom aan alle ouders vragen om hier de 
komende periode extra rekening mee te houden en de kinderen bij lichte 
verkoudheid thuis te houden. De MR onderschrijft dit. 

• We nemen de maatregelen serieus en zo ook het ventileren. Ramen gaan bij ons op 
gezette tijden open ( pauzes, gymlessen) en we kunnen de lucht controleren. Ook bij 
-5 kunnen ramen open moeten. Dus warme truien en overige warme kleding 
meegeven is verstandig. 

• We kunnen alleen goed werken wanneer de kinderen ook hun werkspullen weer mee 
naar school nemen. De opgeladen Chromebooks zien we samen met de werkboeken 
e.d. graag weer terug op maandag.  

  



 
Groepjes binnen de groep: 
In groep 1 t/m 3 is het niet nodig en lastig om aparte domeinen te maken. In de groep 3 
wordt er al gebruik gemaakt van twee lokalen en dit zal worden voortgezet. 
In groep 4 t/m 8 werken de kinderen bij ons al in groepjes of tweetallen. Tussen de groepjes 
kan niet altijd anderhalve meter afstand worden behouden. Wanneer de kinderen aan het 
werk zijn zullen zij het meest intensieve contact hebben met de kinderen uit hun groepje. 
We laten de kinderen zich wel door de lokalen bewegen en langs de groepjes lopen. 
Kinderen hebben elkaar gemist. Degene met wie je goed samenwerkt, hoeft niet degene te 
zijn met wie je het liefst speelt. Dit sociale component vinden we voor de leerlingen erg 
belangrijk.  
Het protocol geeft aan dat we mogen gymmen. Ook bij de gym zijn de bubbels niet te 
handhaven. Dat is ook mogelijk, omdat kinderen dan vluchtig contact met elkaar hebben en 
kinderen geen kwartier naast elkaar zitten. 
Op dit moment zullen de Dolfijnlessen geen doorgang vinden. Er wordt kritisch gekeken naar 
hoe we de extra hulp aan kinderen zullen voortzetten. 
 
Quarantaine bij besmetting 
Wanneer in een klas het coronavirus wordt vastgesteld, moet in principe de hele groep ten 
minste 5 dagen in quarantaine. In overleg met de GGD wordt op dat moment bepaald voor 
wie dit precies geldt. Vanaf dag 5 kunt u uw zoon/dochter laten testen. Dit is vrijwillig. Bij 
een negatieve uitslag mag hij/zij de volgende dag weer naar school. Medewerkers of 
leerlingen die zich niet laten testen of die geen negatieve testuitslag kunnen laten zien, 
moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Als deze situatie zich voordoet, 
informeren we u op dat moment over wat u exact moet en kunt doen. 
Tijdens deze quarantaine is er geen noodopvang. 
Iedere beslissing wordt gebaseerd op het advies van de PO-raad, RIVM en GGD. Bij 
eventuele besmettingen overleggen wij altijd met hen wat de beste strategie zal zijn en dit 
advies is leidend. 
 
Géén buitenschoolse opvang 
De buitenschoolse opvang (bso) blijft voorlopig gesloten. Dit betekent dat er in principe géén 
voor- en/of naschoolse opvang is. Kinderen waarvan geen van de ouders een cruciaal beroep 
heeft, moeten aan het einde van de schooldag door één ouder/verzorger worden opgehaald 
of gaan zelfstandig naar huis. Kinderen waarvan (een van) de ouders een cruciaal beroep 
hebben, kunnen indien nodig, gebruikmaken van de noodopvang. 
 
Fysiek onderwijs tenzij 
Het blijven lastige tijden waarin bij ons allemaal een enorm beroep wordt gedaan op ons 
uithoudingsvermogen en onze flexibiliteit. Ondanks de inspanningen die we samen doen om 
het coronavirus buiten de deur te houden, kunnen zich situaties voordoen die 
(organisatorisch) aanleiding geven om een groep naar huis te sturen. In deze situatie zal de 
eerste dag van het thuiswerken werkpakketen of gemakkelijk ander werk gegeven worden, 
vanaf dag twee zal er weer online onderwijs zijn.  
 
Actuele informatie: 
Via de website en Mijnschoolinfo houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. 
Ook informeren we u via Mijn schoolinfo als er iets in de situatie verandert. Houd deze 
daarom goed in de gaten. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen


Tot slot: 
De MR ziet de moeilijkheden en complexiteit, maar onderschrijft de genomen maatregelen. 
Zoals aangegeven vraagt het van ieder flexibiliteit en meebewegen. Het is ook ingewikkeld. 
Wij hebben vanuit de eerste golf geleerd dat de zelfstandigheid van de kinderen groot is en 
laat als het even kan kinderen zelf gaan en/of spreek met uw kind af waar u staat, zodat u 
ook écht 1,5 meter afstand kan houden buiten. 
 
Als team zijn we blij dat de kinderen weer naar school mogen en u ongetwijfeld ook. 
Daarnaast vinden we sommige zaken spannend en staan we voor een behoorlijke opgave. 
Zowel u als wij. We gaan er samen voor, want tot nu toe is het ons goed gelukt en we doen 
er met elkaar alles aan om dit zo te behouden.  
 
Op vrijdag 19 februari stond er een studiedag gepland. Met het team hebben wij besproken 
dat dit voor ons niet goed voelt. Wij vinden het fijn om deze dag onderwijs te geven, maar 
ook plezier te maken in de klas. De kinderen zullen die dag verkleed op school mogen 
komen. Indien u een vakantie gepland heeft, zullen wij bij afwezigheid natuurlijk geen 
melding doen. Wij verwachten dat er meer kinderen en ouders zullen zijn die dit prettig 
vinden.  
 
Vragen 
Heeft u vragen over of naar aanleiding van de informatie in deze brief? Neem dan contact op 
met ondergetekende. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van De Parkiet 
 
Martine Boon 
directeur 
 
 


