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Beste ouder(s), 
 

Gelukkig, we mogen weer naar school. Hoewel het u en ons gelukt is om de 

afgelopen weken het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, is het een 

mooi vooruitzicht dat we weer op school kunnen starten. 

De nieuwe (her)opening van onze school willen we voor zowel uw kind(eren), 

als ook voor onze leerkrachten zo veilig en verantwoord mogelijk doen. 

Uiteraard doen we dit heel graag weer samen met u. Hoe we als school omgaan 

met de nieuwe maatregelen, dat vertellen we u hieronder.  
 

Wat was en blijft gelijk 

- Hygiëne blijft belangrijk! 

- We wassen en /of ontsmetten onze handen vaak en niezen in onze 

elleboog. 

- Onze leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen en 

leerkrachten hoeven geen afstand te houden en ook leerlingen onderling 

hoeven geen afstand te houden. Wel zullen we met leerlingen afstemmen 

over het belang van veilig werken waarbij aandacht voor afstand houden 

een aandachtspunt is. 

- Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten. Is uw zoon of dochter 

verkouden en zijn er geen andere klachten die wijzen op corona, dan 

mogen zij gewoon naar school. 

 

Nieuwe maatregelen  
Besmettingen op school 

- Is één van onze leerlingen besmet, dan gaat de hele groep (inclusief 

leerkracht) in quarantaine. Na vijf dagen kan er getest worden. Dat is een 

keuze die u zelf maakt. Is de uitslag negatief (geen corona), dan kunnen 

die leerlingen weer naar school. Een andere optie is om 10 dagen in 



quarantaine te gaan en daarna zonder klachten naar school te komen. Dan 

is een test niet nodig. In een periode van quarantaine stappen we als 

school voor die groep weer over op afstandsonderwijs. (Natuurlijk als het 

kan en zodra we dit weer kunnen organiseren. Het vraagt ook enige 

voorbereidingstijd van de leerkracht) De groepsleerkracht brengt u 

hiervan op de hoogte via de Parro-app. 

 

Beperken contact en reisbewegingen 

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, beperken we in en rond 

school zoveel mogelijk onderling contact en reisbewegingen. Dit doen we als 

school door: 

- Alle groepen van elkaar gescheiden te houden (in school en tijdens de 

pauze en het buiten spelen). 

- In de groep zitten de leerlingen op een vaste plek en zullen in het lokaal 

zoveel mogelijk alleen met hun eigen maatje of leerlingen uit hun eigen 

tafelgroep samenwerken. In de groepen 7 en 8 zijn de leerlingen in kleine 

groepen of tweetallen ingedeeld. 

- Het gespreid halen en brengen, zoals dat al gebeurde blijft van kracht.  

- De gymlessen mogen doorgaan. De groepen zullen buiten wachten tot de 

kleedruimtes leeg zijn, zodat ook hier groepen elkaar fysiek niet treffen.  

- Activiteiten buiten school komen voorlopig te vervallen.  

 

Testen van kinderen  
Zoals ons bestuur al in hun brief heeft aangegeven: er leven bij ouders vragen 

over het testen en vaccineren van kinderen. Hier kunnen we helder over zijn: het 

is uw verantwoordelijkheid als ouder(s) en /of verzorger(s) om te beslissen over 

het testen en vaccineren van uw kind(eren).  

 

Dragen van mondneusmaskers 
Wellicht heeft u ook gehoord van het landelijke dringende advies om leerlingen 

van de groepen 7 en 8 mondkapjes te laten dragen. 

  

Wij willen dat advies graag volgen, als blijkt dat de leerlingen onvoldoende 

afstand van andere leerlingen kunnen houden bij het lopen door de gangen. Uw 

zoon of dochter hoeft alleen een mondkapje op als zij dus door school lopen of 

als ze geen afstand kunnen houden tot andere groepen. In de klas mag het 

mondneusmasker af. Ook onze leerkrachten van groep 7 en 8 zullen, indien 

nodig, een mondkap of face-shield dragen. Mocht u als ouder het prettig vinden 

dat uw kind altijd een mondneusmasker draagt op de gangen, dan kan dat 

natuurlijk. Op school zijn mondneusmaskers voorradig, indien een leerling deze 

een keer vergeten heeft.  
 

 



Wat vragen we van u 
• Brengt u uw kind naar school, doe dat dan alleen en draag in het bijzijn 

van andere ouders en verzorgers een mondkapje.  

• Wij vragen u de breng- en haaltijden strikt te hanteren. Neem thuis 

uitgebreid afscheid en doe dat bij school kort. Dit komt de 

doorstroming van ouders bij het brengen en halen ten goede.  

• Leerlingen uit de bovenbouwgroep(en) komen zoveel mogelijk alleen 

naar school en gaan ook zoveel mogelijk alleen naar huis. (Als dit 

veilig kan natuurlijk)   

• De kleuters gaan, zoals voorheen, door de nooddeur van hun groep 

naar binnen. De leerkracht verwacht de kinderen daar. Deze leerlingen 

komen aan het eind van de dag ook door de nooddeur weer naar 

buiten.  

• Vraag uw kind(eren) om direct naar huis te komen na de lessen. Zo 

houden we op dit moment de school zoveel mogelijk een plaats voor 

alleen onderwijs. 

• Hou de communicatie vanuit de school in de gaten in verband met een 

eventuele quarantaine-oproep. 

• Misschien ten overvloede maar wij hopen wederom op uw begrip en 

goede samenwerking. 

 

Tot slot:  
We hopen dat het u allemaal duidelijk is. Zo niet, laat het ons weten. We leggen het 

u graag verder uit. Aanstaande maandag verwelkomen we alle kinderen weer met 

open armen. Als team doen we er natuurlijk alles aan om dit zo goed mogelijk te 

laten verlopen. We vragen wel om uw begrip als er hier en daar wat hobbels in de 

opstart zitten. Wij kijken er naar uit om maandag weer alle kinderen op school te 

ontmoeten.  
 

Vriendelijke groet mede namens het team en de MR, 

 

C. van der Meulen 

Directeur Albert Schweitzerschool.  
 


