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         Basisscholen weer  volledig open vanaf  8 juni  2020  

                                             

Alle leerlingen weer hele dagen naar school!  

 
 
 
 
 

 
Donderdag 4 juni 2020 
 
 
Aan:   ouders/verzorgers van onze school 
Onderwerp:   scholen weer geheel open vanaf 8 juni 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Zoals u weet gaan de basisscholen in ons land weer geheel open vanaf maandag 8 juni a.s. 
We hebben in de afgelopen weken reeds ervaringen opgedaan in de nieuwe situatie. U als 
ouder en wij als schoolteam hebben geoefend met de regels en afspraken. En ik ben heel 
tevreden over hoe het verlopen is.  Het is en blijft een bijzondere tijd en het vraagt veel van 
ieder van ons. Van u als ouder, van ons als team en ook voor de kinderen is het vaak anders 
dan we gewend zijn.  
 
 
Voor het volledig openen van de basisscholen is  door de PO raad een protocol opgesteld 
overeenkomstig de richtlijnen en adviezen van het kabinet en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).  Met dit protocol als uitgangspunt is ons eigen 
protocol geschreven. U treft het aan op onze website www.devrijeschoolalmelo.nl . 
 
 
Uit dit protocol halen we een aantal belangrijke praktische zaken waar ik u graag van op de 
hoogte breng.  
Het zijn afspraken, regels en verwachtingen die  gelden tot aan de zomervakantie.    
Een aantal zaken blijven hetzelfde. Sommige onderdelen zijn iets soepeler geworden, maar 
veel is helaas nog niet mogelijk.  
 
 
➢ Ouders mogen niet op school komen. Kinderen worden gebracht en gehaald zoals in de 

afgelopen weken.  U wacht dan bij de poort. De inlooptijd blijft iets ruimer.  
➢ De in- en uitgangen zijn enigszins aangepast. Klas 1 t/m 6 gaat via de hoofdingang, met 

uitzondering van klas 2: zij gaan via de noodingang naar binnen en buiten.  

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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➢ Komt u zoveel als mogelijk alleen als ouder en laat hele jonge kinderen als het kan thuis. 
Zodoende is er voldoende ruimte om de 1,5 meter in acht te nemen.  

➢ Verzoek is om het wegbrengen en ophalen kort te houden zodat er ruimte is voor 
iedereen.   

➢ Kleuters van 4 jaar en 3 maanden komen de hele week naar school. Jongere kinderen zijn 
op woensdag vrij.  

➢ Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Tussen leerkracht en 
leerling is zo veel als mogelijk 1,5 meter. Als de praktijk daarom vraagt (b.v. bij het 
plakken van een pleister of een troostend gebaar) dan mag dat anders zijn.  

➢ Tussen alle volwassenen blijft 1,5 meter afstand de regel.  
➢ Ouders van kinderen voor het Peuterhuis van Christoforus blijven ook bij het hek en de 

kinderen worden daar door de pedagogisch medewerker opgehaald.  
➢ Afspraken met teamleden gaan digitaal of per telefoon buiten de schooltijden.   
➢ In hoge uitzondering kan een gesprek op het schoolplein plaatsvinden of buiten de 

school. De directeur kan eventueel besluiten om een gesprek in school te laten 
plaatsvinden. De noodzaak moet dan duidelijk zijn.  

➢ Vaklessen zoals muziek, Duits en Engels gaan zo veel als mogelijk weer starten. 
Ouderhulp en ondersteuning van ouders zoals bijvoorbeeld bij handwerken vindt niet 
plaats.   

➢ Sporthal ‘De Schelfhorst’ is nog niet open. De vakleerkracht zal dan ook op donderdagen 
in overleg met de leerkrachten de gymlessen buiten op het plein verzorgen.  

➢ Muzieklessen (zingen, fluiten) mogen gegeven worden. De koorzang op woensdag 
vervalt nog steeds.  

➢ Het advies van het RIVM is om geen activiteiten buiten de school te houden. Dat 
betekent dat schoolreisjes en excursies niet doorgaan. De bosdagen behoren bij ons 
reguliere onderwijsprogramma en vandaar dat we nagaan of er nog enkele dagen 
gehouden kunnen worden dit schooljaar.  

➢ De verkeersbrigade gaat vanaf 8 juni weer starten.  
➢ De verjaardag van uw zoon of dochter mag in de klas gevierd worden. Een traktatie is 

geen probleem meer (liefst wel iets wat verpakt is). Graag overleg met de leerkracht 
hierover vooraf. Een rondje langs de klassen laten we achterwege.  

➢ Uiteraard blijven we zeer ruime aandacht geven aan de hygiëne in school. Hierover zijn 

afspraken met het team, met het schoonmaakbedrijf en met de conciërge.  

➢ Zaken als eten en drinken en een tweede beker meegeven blijven. Het wordt warm in de 

komende maand en wij verzoeken u dan ook om uw zoon of dochter ’s morgens in te 

smeren tegen de zon. Leerkrachten mogen dat op dit moment niet doen.  

➢ Ook blijft het advies om uw kind gemakkelijke kleding aan te doen. Met name voor de 

jongste kinderen geldt dit zodat zij zelfredzaam zijn bij het naar het toilet gaan.  

➢ De regels voor als kinderen of personeelsleden ziek zijn of worden,  blijven onveranderd. 

Kinderen en personeel met gezondheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten, koorts 

boven de 38 graden Celsius, tijdelijk minder ruiken en proeven, moeilijk 

ademen/benauwdheid) blijven ten minste 24 uur thuis. Bij ernstige klachten blijven alle 

kinderen van dit gezin thuis.   

➢ Vanuit school wordt direct contact met u opgenomen als bij een kind op school klachten 

worden gesignaleerd. U dient uw kind dan direct op te (laten) halen.  
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➢ Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de 

klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of de klachten anders zijn dan 

je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Zie ook 

www.RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen .  Over dit onderwerp kunt u 

uitgebreider lezen in hoofdstuk 7 van het  protocol op www.devrijeschoolalmelo.nl .  

➢ De opvang op dagen dat er geen school is voor kinderen vervalt als vanzelfsprekend 

vanaf 8 juni!  

 
Er zijn verschillende activiteiten in de komende maand waar normaal gesproken ouders voor 
worden uitgenodigd. Denk bijvoorbeeld aan avond over getuigschriften, kennismaken met 
nieuwe leerkracht klas 1, inloopochtend en informatieavond voor nieuwe ouders. Maar ook 
aan de grote schoonmaak aan het eind van het schooljaar.  
 
 
Ook is hierbij te denken aan het afscheid van klas 6. Dat is uiteraard bijzonder jammer dat 
dat niet op de gebruikelijke wijze kan worden georganiseerd.  We zoeken naar andere 
mogelijkheden en oplossingen  en berichten u nader als er  alternatieve plannen zijn.  
 
 
Deze brief is  terug te vinden op de website www.devrijeschoolalmelo.nl.  Mocht u vragen 
hebben, neemt u dan contact op met ons.   
Laten we er samen voor zorgen dat alles bij het volledig open gaan van de school goed 
verloopt. 
 
   
Met een hartelijke groet, mede namens het coördinatieteam en het college,        
    
Hans Verkley                                                               

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
http://www.devrijeschoolalmelo.nl/

