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Aan:   alle ouders/verzorgers van school 
Onderwerp:  praktische zaken bij de herstart van 11 mei 2020 
 
           
Almelo, 6 mei 2020            
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Op vrijdag vóór de meivakantie bent u reeds uitgebreid geïnformeerd over organisatie, 
achtergronden  en indeling van de klassen na de meivakantie. Na deze vakantieweken 
starten we weer als school en gaan de kinderen in halve klassen hele dagen naar school.  
 
De school heeft voor deze herstart een ‘protocol herstart basisonderwijs’ opgesteld.  Dit 
protocol is overeenkomstig de richtlijnen en adviezen van het ministerie, het RIVM, bestuur 
Stichting Athena en heeft de instemming van de (G)MR. Het is te lezen op de website van 
onze school www.devrijeschoolalmelo.nl  
 
Uit dit protocol halen we een aantal belangrijke praktische zaken.  
Het zijn afspraken, regels en verwachtingen die voorlopig  gelden tot aan de Pinksteren. 
Wilt u er echt even goede aandacht aan schenken, opdat we goed starten?  
 
Praktische regels, afspraken en verwachtingen voor de hele school 

• Ouders mogen beslist niet de school in of op het plein komen, wat zeker lastig is met 

jonge kinderen.  

 

• De kleuters  worden tot de poort gebracht. Van alle drie de klassen zullen de juffen op 

een duidelijke plek staan, zo kunnen de kinderen naar hen toe komen. De juffen zullen 

naar u zwaaien ten teken dat uw kind gezien en ontvangen is. De kinderen mogen 

daarna nog ongeveer 20 minuten buiten spelen. 

 

• Doordat de kleuters eerst even buiten blijven zal de inlooptijd ruimer zijn, waardoor het 

voor u mogelijk wordt ook elkaar de ruimte (1,5 meter) te geven. Als uw kind gezien is 

graag zo spoedig mogelijk plaats maken voor de anderen. 

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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• Bij de juffen zullen manden staan voor de tassen. 

 

• Bij het ophalen  zijn de kleuters met hun jas en tas bij hun juf op het schoolplein. U staat  

weer bij de poort, wij zullen dan afscheid nemen van de kinderen en ze naar u toe 

sturen. Het is de bedoeling dat ouders weer zo snel mogelijk ruimte maken voor de 

anderen. 

 

• Kinderen voor het Peuterhuis worden ook bij de poort opgehaald en weer  

teruggebracht door de pedagogisch medewerker van Christoforus.  

• Voor de ouders van klas 1 t/m 6 geldt ook dat u niet het plein op komt of  de school  in 
gaat.  Zoon of dochter worden bij de poort uitgezwaaid. De inlooptijd is verlengd naar 10 
minuten! Dus vanaf 8.20u zijn de kinderen welkom. De eindtijd is zoals altijd 14.15u, met 
uitzondering van maandag 11 en dinsdag 12 mei. School gaat dan om 12.00u uit.  
Oudere kinderen komen  en gaan zo veel als mogelijk op eigen gelegenheid.  
 

• De kinderen lopen zelfstandig naar binnen en naar buiten. Er is toezicht op het goede 
verloop van naar binnen en buiten gaan door enkele mensen van het team.  
 

• De in-  en uitgangen zijn deze weken voor klas 1 t/m 6 als volgt: 
o klas 1 via buitendeur bij de klas 
o Klas 2 via de nooddeur aan de zijkant 
o Klas 3, 4, 5 en 6 via de hoofdingang  

 

• Uit school vertrekken alle kinderen direct naar huis. Met uitzondering van de kinderen 

die naar de BuitenSchoolseOpvang gaan.  

Op 11 en 12 mei is er voor de kinderen die de middag naar de BSO gaan van 12.00u tot 

14.15u opvang in school.  

 

• Wij verzoeken ouders om zo veel als mogelijk alleen hun kind te brengen en te halen en 

laat als het kan jongere kinderen thuis. 

 

• Er is deze weken geen verkeersbrigade. 

 

• De Biesterweg wordt niet gebruikt als een Kiss & Ride zone.  U parkeert uw auto elders in 

de buurt. Kom zo veel als mogelijk lopend of fietsend.  

 

• Excursies en groepsactiviteiten buiten school zijn niet toegestaan. Dat betekent dat 
bosdagen, excursies en schoolreisjes voorlopig vervallen. Ook jaarfeesten kunnen niet 
zoals we gewend zijn gevierd worden.  

 

• De gymlessen van de vakleerkracht in de sporthal kunnen niet doorgaan. Op 
donderdagen hoeven de kinderen geen gymkleding mee te nemen.  
 

• Op de hygiëne wordt extra gelet door ons allen.  Wij zien er op toe dat de kinderen zeer 

geregeld hun handen wassen. Na binnenkomst wassen alle kinderen hun handen.   
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• Er zijn gerichte acties en controles door de conciërge en het schoonmaakbedrijf  op de 

hygiëne en zij dragen zorg voor het voldoende aanwezig zijn van schoonmaak en 

schoonmaakmaterialen. We gebruiken uitsluitend papierenhanddoekjes.  

 

• Als er bij de jongste kinderen een ‘ongelukje’ voorvalt, nemen wij met de ouders contact 

op.  

 

• Leerkrachten maken met de ouders individuele afspraken over de viering van de 

verjaardag van hun zoon of dochter. Trakteren  mag op dit moment niet volgens de 

richtlijnen  van de overheid.  

 

• Om de nu geldende regels te kunnen toepassen vragen we om de kleuters en de 

kinderen van klas 1 voor het eten en drinken twee bekers/flessen drinken mee te 

geven(liefst water), goed gesneden brood (dan hoeven wij niet aan hun eten te komen) 

en het fruit ook graag in ‘hapklare’ stukken meegeven in een eigen bakje. 

 

• Ook voor de klassen 2  t/m 6 is het handig om een extra beker mee te geven zodat uit 

de eigen beker tussendoor water gedronken kan worden.  

 

• Kleding. Wilt u kleuters en kinderen uit de laagste  klassen zoveel mogelijk kleding en 

schoeisel aan doen wat zij zelf aan en uit kunnen krijgen? (Denk b.v. aan ritsen en veters 

die lastig kunnen zijn.) Zelfstandigheid hierin helpt bij het afstand bewaren. Graag altijd 

een vest of jas meegeven. 

 

• Kinderen en personeel met gezondheidsklachten (verkoudheid, koorts, benauwdheid) 

blijven thuis. Bij ernstige klachten blijven alle kinderen van dit gezin thuis.  Bij hooikoorts 

wat is vastgesteld door de arts, is het bezoeken van school geen probleem volgens de 

GGD en RIVM.  

 

• Contacten met de leerkrachten  gaan via app, mail of telefoon en buiten de schooltijden. 

Administratief medewerker, intern begeleider en directeur zijn voor een deel bereikbaar 

onder schooltijd. Na schooltijd gaan teamleden zo veel als mogelijk thuis verder aan het 

werk en soms niet direct te bereiken.  

• Er zijn enkele markeringslijnen en waarschuwingsbordjes in school aangebracht zodat we 
ons bewust blijven van afstand.  
 

• De lessen-op-afstand zoals we dat voorheen hadden vervallen in principe na de 
meivakantie. Kinderen van klas 1 t/m 6  krijgen voor hun thuisdag eenvoudige en gepaste 
opdrachten mee. 

 

• Materialen die thuis gebruikt zijn door de leerlingen in de afgelopen weken worden weer 
naar school meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan etuis en boeken.   
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• De nieuwe kleuters die net begonnen zouden zijn of nu net beginnen mogen op de 

dagen dat zij ingedeeld zijn de hele dag komen, dus tot 14.15 uur. (mochten daar vragen 

over zijn, neem dan even contact op met de desbetreffende leerkracht.) 

 

• We hopen dat we met deze aanpassingen weer mooie dagen met de kinderen kunnen 

hebben, waarin ze elkaar weer ruim kunnen ontmoeten (en er voor ouders weer ruimte 

ontstaat om het (thuis)werken op te pakken). 

 
Het is mogelijk dat volgende week de dagelijkse praktijk aanpassingen vraagt van de 
bovenstaande afspraken. Als dat het geval is, berichten wij u hierover.  
 
Dit overzicht is  op de website www.devrijeschoolalmelo.nl geplaatst.  
Mocht u vragen hierover hebben, neemt u dan  contact op met ons. 

Laten we er samen voor zorgen dat alles bij de herstart goed verloopt.   

 

Het wordt vast een heel bijzonder moment maandag 11 mei a.s.!!  

 
 
Met een hartelijke groet, tot ziens, mede namens alle collega’s,    
 
Hans Verkley  
 
                  

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/

