
 

 

 Almelo, 6 februari 2021 

 

Aan: alle ouders/verzorgers van De Vrije School Almelo 

Onderwerp: heropening scholen op maandag 8 februari a.s.  

 

Beste ouders/verzorgers, 

De basisscholen en ook de kinderopvang mogen vanaf maandag weer open. 
Alle scholen van Stichting Athena openen hun deuren weer voor de kinderen. Ook alle 
Almelose scholen starten maandag 8 februari weer. Dat is natuurlijk heel fijn.  
 
Het is uiteraard een uitdaging om dit weer goed te organiseren. Met het team is hier dan 
ook donderdag uitgebreid over gesproken.   
We hanteren de uitgangspunten van het protocol Basisonderwijs wat is opgesteld in 
samenwerking met allerlei onderwijs- en ouderorganisaties. Zij gaan uit van de richtlijnen 
van het RIVM.  
Het protocol van 14 kantjes is donderdagavond ontvangen en nader tegen het licht 
gehouden door ons: doen we de afspraken conform de richtlijnen?  En het vele overleg 
hierover achter de schermen zorgde er voor dat het protocol eigenlijk nog maar net binnen 
is. Daarom ontvangen jullie deze brief op zaterdagmiddag.  
 
Het protocol is terug te vinden op www.devrijeschoolalmelo.nl  
 
Wat zijn nu de belangrijkste afspraken voor ouders en kinderen om te weten?  
We zetten ze graag voor jullie op een rijtje. Uitgangspunt is dat we in de hele school de hele 
dag de bewegingen zo veel mogelijk willen beperken. En ook in de klassen blijven de 
kinderen zo veel als mogelijk op hun eigen plek.  
 
Het is een hele lijst, maar zie het ook als een soort naslagwerk wat je er op na kunt slaan als 
er vragen of klachten zijn.  Een aantal zijn zoals voorheen. Er zijn ook nieuwe regels.  
 
- De ouders blijven buiten het hek als zij hun kinderen brengen en halen. Kom zo veel 

mogelijk alleen als ouder, met de fiets of lopend en houd afstand. Oudere kinderen 
komen zelfstandig naar school als dat kan. Kleuters worden ontvangen bij het 
kleuterplein; 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/


- In principe komen er geen ouders of derden in school. Uitsluitend met toestemming van 
de directeur is dit mogelijk. Er liggen bij de ingangen lijsten om de naam te noteren en 
om vooraf even een gezondheidscheck te doen aan de hand van een vragenlijst; 

- Voor alle externen geldt: er wordt een mondkapje gedragen; 
- Vaklessen vervallen op dit moment;  
- De huidige stagiaires zijn welkom in school. Zij blijven in de klas en zijn op de hoogte van 

alle afspraken en regels; 
- Contacten met leerkrachten verlopen via telefoon of app of mail. Dit kan op werkdagen  

en op de gewone werktijden (8.00-16.30uur); 
- We zijn streng en alert op kinderen met klachten – zij gaan onmiddellijk naar huis als we 

op school klachten signaleren en nemen daarvoor contact met de ouders op; 
- Het snottenbellenbeleid is aangescherpt nu de scholen weer open gaan; 
- Wij verwachten dat ouders hun kinderen thuis houden als zij of andere gezinsleden 

klachten hebben. Naast coronasymptomen geldt dat ook voor verkoudheidsklachten 
zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Kinderen van 4 tot 12 jaar 
hoeven niet thuis te blijven als ze af en toe hoesten of als ze bekende chronische 
luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts hebben zonder koorts of benauwdheid. Bij 
twijfel kunnen ouders of school contact opnemen met de consulent van de 
Jeugdgezondheidszorg;  

- Kinderen tussen de 4 en 12 jaar moeten thuisblijven in afwachting van hun testuitslag. 
Als die negatief is, mogen ze weer naar school. Ze moeten wel thuisblijven als ze bij 
iemand in huis wonen die besmet is of die naast milde coronaklachten ook koorts heeft 
en/of benauwd is;  

- Als een kind met klachten, dat niet is getest, 24 uur volledig klachtenvrij is mag het weer 
naar school. Zie voor allerlei gezondheidsvragen ook www.lci.rivm.nl  

- Op deze site is te lezen dat de beslisboom nader wordt aangepast door het RIVM. Als 
deze bekend is, wordt dit op onze eigen website geplaatst. Ik zal jullie daar dan op 
attenderen; 

- Bij een positieve testuitslag gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine en mag pas weer 
naar school als het kind getest is; 

- Ook de leerkracht van de desbetreffende klas gaat thuis werken en verzorgt weer online 
lessen. Voor onderwijsgevenden zijn er sneltesten;  

- De keuze is aan ouders of zij meewerken aan het voorgestelde testbeleid. Dat bepaalt de 
school niet. Als jullie om wat voor reden je kind niet laat testen dan blijft een kind 10 
dagen in quarantaine. 

- Spelen op het plein gaat in een  kleine groep onder begeleiding van enkele leerkrachten 
of stagiaires. We werken met een speciaal rooster; 

- Over het binnenkomen en vertrek hebben we afspraken gemaakt. We maken van 
verschillende ingangen gebruik: klas 1 via terrasdeur, klas 2 via noodingang, 3, 4 en 5 via 
hoofdingang en klas 6 loopt buitenom langs lokalen en moestuin. Zo wordt ook 
vertrokken. Kleuters op de inmiddels bekende manier;   

- De noodopvang vervalt en uitsluitend kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen 
werken mogen van de BSO gebruik maken. Hiervoor neem je met Christoforus 
Kinderopvang en BSO contact op; 

- Extra  ondersteuning aan kinderen wordt buiten de klassen voortgezet op vaste plekken; 
- De hygiëne maatregelen van weleer zetten we door. Er zijn dagelijks extra rondes in 

school door de conciërge.  

http://www.lci.rivm.nl/


- De kinderen wassen zeer regelmatig hun handen. Wij letten op de naleving van de 
hygiëne afspraken; 

- We letten op het voldoende aanwezig zijn van gezonde lucht in de klas. Daarvoor zijn in 
de klassen CO2 kastjes; 

- bepaalde groepsactiviteiten worden opgeschort. Te denken valt aan koorzang, 
weekopening. We vermijden dat grote groepen in school samenkomen. 

 
 
Al met al natuurlijk voor velen best wel even spannend om maandag te starten.  
Maar over het algemeen overheerst het feit dat het plezierig is dat we de kinderen weer 
ontmoeten. Hopelijk kijken jullie er ook naar uit.  
 
 
Voor dringende zaken kunnen ouders contact opnemen met ons.  
We hopen natuurlijk dat de school nu gewoon open kan blijven tot de zomervakantie en dat 
de huidige maatregelen misschien wel weer wat versoepeld worden.  
 
 
Wellicht zinvol om een aantal belangrijke afspraken met zoon of dochter door te nemen. Dat 
geeft hen wellicht ook een geruststellend gevoel. Uiteindelijk willen we maandag weer in 
alle veiligheid en gewoonte weer goed van start gaan.  
 
 
Tot slot nog een paar verzoeken welke belangrijk zijn voor de start van maandag a.s. 
➢ Denken jullie eraan dat maandag alle schoolspullen weer mee terug naar school 

komen?   Leesbladen, losse bladen met werk, schriften en natuurlijk etuis met pen, 
krijtjes en potloden. Dan kunnen de kinderen maandag allemaal weer goed aan het 
werk. Ook de volle en lege schriften gaan weer mee terug. We zoeken maandag met 
elkaar uit wat op school blijft en eventueel weer mee naar huis komt.  

➢ Komend weekend wordt er veel sneeuw verwacht en dat zal zich doorzetten in de week 
erna. De temperaturen gaan flink omlaag wordt er voorspeld.  
Wij willen alle kinderen vragen om sloffen of een paar extra sokken mee te nemen die ze 
in de klas kunnen dragen. De schoenen blijven op de gang en kunnen daar dan opdrogen 
en uitlekken.  
Op die manier zitten de kinderen niet de hele dag met koude voeten in natte schoenen, 
wat ook weer resulteert in een koud lijf. De bovenramen en de deur zullen open blijven 
voor ventilatie en hopelijk kunnen de warme voeten hier wat in helpen.  

➢ Denken jullie ook aan warme kleding zoals truien, vest of een warme omslagdoek? 
Meerdere lagen zal ook al helpen.  

➢ Maandag worden de kinderen van klas 3, 4 en 5 opgevangen op het plein en gaan dan 
gezamenlijk naar binnen. Willen jullie de kinderen zelf ook vertellen dat ze buiten 
moeten wachten totdat een van ons buiten is? Zij gaan op dit moment niet zelfstandig 
naar binnen.  
 



                      
 

 
Hopende jullie voldoende geïnformeerd te hebben, 

 mede namens alle collega’s. 
 

Mooie start allen maandag gewenst, 
  

Hans Verkley 
 


