
Beste ouders, 
 
Op maandag 8 juni gaan de scholen weer volledig open. We gaan weer terug naar ‘oude tijden’.         
In onderstaand overzicht zijn een aantal nieuwe regels toegevoegd. Het is opgesteld aan de hand van 
het landelijk protocol volledig openen basisonderwijs. De MR heeft een hierover een positief advies 
uitgebracht. 
 
Puntsgewijs zijn de verschillende onderdelen aangegeven. 
 
 

- Organisatie 
o Alle leerlingen gaan m.i.v. maandag 8 juni weer naar school. Hierdoor vervallen de 

thuislesdagen, het digitaal overleg en de noodopvang.  
- Inrichting van de lokalen/afstand 

o Het bewaren van 1,5 meter tussen leerlingen is moeilijk haalbaar, het is ook geen 
voorschrift van de RIVM. Er wordt voldoende geventileerd. 

o Tussen leerkrachten en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 
worden. 

- Ziekteklachten 
o Leerlingen en leerkrachten die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet naar school  

§ [neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, minder ruiken/proeven, koorts 
boven 380 C] of als iemand in het gezin verkoudheidsklachten met koorts 
heeft [boven 380 C] en/of benauwdheid is. 

o Als een leerling gedurende de dag ziekt wordt, of Corona gerelateerde klachten 
vertoont, dan wordt het kind zo snel mogelijk opgehaald. 

- Schoolspullen 
o De ipad blijft nu op school. Mochten er nog materialen van school bij u thuis zijn, dan 

ontvangen wij die graag weer terug. 
o De leerlingen mogen geen speelgoed van thuis meenemen naar school. 

- Zelfstandig naar school - ouders niet op plein of in school - schoolspullen mee  
o Kinderen die dat kunnen komen zo veel mogelijk zelfstandig op de fiets of lopend 

naar school. Wanneer een  kind begeleiding nodig heeft, wordt het door één 
volwassene gebracht en loopt het kind zelf het plein op. Ouders/verzorgers komen 
niet op het schoolplein of in de school.  

o Locatie Stasjoinswei : De juffen halen de kinderen op bij de twee ingangen van het 
plein :  

§ Groepen 1 en 2 : Stasjonswei 
§ Groepen 3 en 4 : de Iest 

- Start van de schooldag 
o De schooldag is van 8.30 – 14.00 uur. [5 lesuren].  
o De leerlingen wachten op het schoolplein.  



o De leerlingen gaan groep voor groep en een voor een naar binnen op teken van de 
leerkracht. 

§ Locatie Stasjonswei 
• Groep 1 : kleuteringang om 8.30 uur 

o kleuterlokaal 
• Groep 2 : personeelsingang om 8.30 uur 

o Lokaal groep 2 
• Groep 3 : ingang plein om 8.30 uur 
• Groep 4 : ingang de Iest om 8.30 uur 

§ Locatie Elbasterwei 
• Groep 5 : ingang onderbouw om 8.30 uur 
• Groep 6/7 : hoofdingang om 8.30 uur 
• Groep 8 : nooddeur om 8.30uur 

§ Het is van groot belang, dat de leerlingen op de opgegeven tijd op school 
komen. Dus liever niet eerder. 

- Kapstokken  
o De kleuters maken gebruik van de kapstokken 
o De andere leerlingen nemen de jas mee in de klas en hangen deze over de stoel. 

- Einde van de schooldag 
o De leerlingen gaan groep voor groep naar buiten. 

§ Groepen 1 en 2 : worden door de leerkracht naar de Stasjonswei gebracht. 
§ Groepen 3 en 4 worden door de leerkracht naar de Iest gebracht. 

- Contacten ouders 
o De contacten tussen ouders en school vinden bij voorkeur telefonisch/digitaal plaats 

- Stagiaires 
o Stagiaires mogen hun stageplek weer invulling geven in de school. 

- Toiletten 
o We zien erop toe, dat er één leerling per lokaalgroep per keer gebruik maakt van de 

toiletgroep. 
- Hygiëne 

o Kinderen hebben, voordat ze naar school komen, thuis de handen goed gewassen. 
o Leerlingen wassen de handen bij aankomst op school, na toiletbezoek, voor en na 

het eten en na hoesten of niezen. 
o Contactpunten [tafels, handgrepen ed.] en toiletten worden regelmatig 

schoongemaakt. 
- Lunchpakket/traktaties 

o Lunchpakket + drinken meenemen in de groep. De koelkast in de groep wordt weer 
gebruikt 

o Geef uw kind bij voorkeur eten en drinken mee dat makkelijk ‘genuttigd’ kan worden 
[geen lastige bekers ed.].  

o De kinderen mogen geen voedsel delen. 
o Trakteren : voorverpakte traktaties zijn toegestaan. Deze traktaties worden thuis 

genuttigd.  
- Lesuitval 

o Bij ziekte van een leerkracht wordt vervanging gezocht. Mocht dit niet lukken, dan 
vindt er geen les plaats op school en kijken we naar de mogelijkheden voor 
thuisonderwijs. 

- BSO 
o Indien uw kind gebruik maakt van de BSO, wilt u de ophaaldagen dan doorgeven aan 

de BSO.  
 



  
Met betrekking tot algemene vragen kunt u  terecht bij Trynke Mulder en/of Hans de Haan,  
tel. 0519-562481 / 561583 of mail detijstream@roobol.frl  
Voor zaken betreffende uw kind(eren) staan de leerkrachten telefonisch/digitaal voor u klaar.   
 


