
 

Beste ouders, 
 
Maandag 8 juni 2020 is het zover dat wij, nadat wij op maandag 16 maart volledig 
dichtgingen, nu weer volledig open gaan. En daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij 
mee. 
 
Wij gunnen het iedereen om weer zo goed als mogelijk het ´normale´ ritme op te 
pakken en wij gunnen vooral de kinderen nog vijf mooie leerzame en vooral ook 
gezellige weken op school. 
 
Echter met de titel en de aankleding van deze brief willen wij duidelijk maken, dat het 
wel nog `naar school gaan` in een zeer bijzondere tijd is en dat wij met elkaar nog 
heel alert moeten zijn en blijven om verspreiding van het virus geen kans te geven. 
Hoe gaan we het doen? 
 
Reguliere schooltijden en inloop. 
Vanaf maandag 08 juni hanteren wij voor alle kinderen van onze school weer de 
reguliere schooltijden. Wij hebben besloten om niet te gaan werken met gespreide 
breng- en haaltijden, omdat wij er vertrouwen in hebben dat u buiten met elkaar de 
anderhalve meter afstand realiseert. Ook wanneer het nu drukker wordt!  
Wij beginnen om 08.30 uur met handen wassen in de klas en werken daarna tot 
12.00 uur. Om 13.00 uur starten wij weer met handen wassen in de klas en sluiten de 
schooldag af om 15.00 uur. Woensdagmiddag zijn we vrij en op vrijdagmiddag groep 
1-4 ook. De kinderen van groep 4-5, 5-6 en 7-8 mogen 5 minuten voor het begin van 
de schooltijd via hun tijdelijke toegangsdeur naar binnen en naar de klas.  
De kinderen van groep 1-2 en 2-3 blijven op het schoolplein spelen en de 
leerkrachten nemen ze mee naar binnen. Bij regen mogen zij gelijk naar binnen. 
De kinderen van groep 2 in de 2-3 combinatie gaan weer naar juf Lilian en Ilse en 
mogen hiervoor de hoofdingang gebruiken. Dit is even nieuw voor ze, maar de 
leerkrachten nemen ze mee. De andere kinderen blijven gewoon dezelfde ingang 
gebruiken als de afgelopen weken. 
 
Noodopvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang. 
Met het regulier starten van de school komt de noodopvang op school te vervallen. 
Wij danken jullie ouders voor de terughoudendheid waarmee jullie hier een beroep 
op hebben gedaan. Wanneer u daar een beroep op deed, dan was het ook echt 
nodig. 
 
De tussenschoolse opvang zal weer opstarten voor alle kinderen die voorheen hier 
ook gebruik van maakten. Wel zullen wij deze opvang in twee of drie kleinere 
groepen verdelen. Voor de tussenschoolse opvang zullen ook weer de gebruikelijke 
kosten in rekening worden gebracht. 
De buitenschoolse opvang van Kion zal aansluitend aan school plaatsvinden, zoals 
voor de schoolsluiting. 



 
Na schooltijd naar huis. 
Het is nadrukkelijk nog niet de bedoeling dat kinderen na schooltijd op het 
schoolplein blijven spelen. Iedereen gaat na de schooldag zo vlot mogelijk weer naar 
huis. Wij kunnen het erg waarderen wanneer u oudere kinderen / jongeren ook laat 
weten dat zij op dit moment niet op het schoolplein mogen spelen / verblijven. 
 
Schoolfruit. 
In overleg met de GGD kunnen wij de kinderen op school weer het schoolfruit 
aanbieden. Vanaf maandag 8 juni zullen wij dit weer opstarten. De kinderen nemen 
zelf iets te drinken mee.  
 
Trakteren.  
Kinderen die in deze laatste vijf schoolweken jarig zijn mogen trakteren op school, 
maar alleen voorverpakte traktaties. Etenswaren waar kinderen en/of ouders met hun 
handen aan hebben gezeten mogen niet.  
 
Gymlessen. 
De gymlessen worden gegeven op de sportvelden van SV Heumen of op het 
schoolplein. De kinderen hebben dan op de dag dat zij gym hebben een (sport) tas 
mee met buitensportschoenen en een eigen bidon met water.  
Kinderen van groep 7-8 mogen, met toestemming van ouders, rechtstreeks naar de 
sportvelden komen of vanaf daar naar huis gaan. 
 
Pauzetijden. 
Om de groepen zoveel mogelijk apart te handhaven, hanteren wij verschillende 
pauzetijden voor de groepen. Er zijn maximaal twee groepen op het schoolplein aan 
het spelen. 
 
Jassen en tassen. 
De kinderen van groep 4-5, 5-6 en 7-8 nemen hun jas en tas nog mee naar de klas 
en hangen deze aan hun stoel. De kinderen van groep 1-2-3 hangen de tas en jas 
aan de kapstok. 
 
Ouders in en om het schoolgebouw. 
Contact met onze ouders wordt als zeer waardevol gezien. Echter voor de komende 
periode geldt nog dat ouders niet op het schoolplein of in de school komen, tenzij wij 
vanuit school aangeven dat het om specifieke redenen nodig is. Heeft u 
mededelingen of vragen voor de leerkracht, laat dit dan via de mail of telefonisch 
weten.  
 
Chromebooks. 
Nu wij de school weer volledig hervatten ontvangen wij graag weer alle geleende 
chromebooks terug. Uw kind kan deze aan de eigen leerkracht teruggeven. 
 
 
 
 
 
 



Naar huis beleid. 
Wanneer een personeelslid of een leerling gedurende de dag klachten 
(neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen) ontwikkelt, dan gaat deze naar huis. 
Broertjes en zusjes gaan dan ook naar huis. Dit betekent voor u als ouder het 
volgende: Als uw kind ziek wordt, dan dient u het direct op te halen. 
Aangezien wij momenteel ook te maken hebben met kinderen die hooikoorts hebben, 
verzoeken wij ouders om dit aan de leerkracht(en) te laten weten.  
 
 
Blijf thuis beleid.  
Personeelsleden en leerlingen die klachten hebben 
(neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen, tijdelijk 
minder ruiken/proeven of koorts boven 38 graden) blijven 
thuis. De richtlijnen met betrekking tot dit blijf thuis beleid 
staan hierover en kunt u terugvinden op onze website.  
Bij vragen hierover kunt u met ons of de GGD contact 
opnemen. 
 

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD. 

• Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij minimaal 7 
dagen thuisblijven om uit te zieken.  

• Na deze 7 dagen moet hij/zij eerst weer 24 uur klachtenvrij zijn voordat hij/zij 
weer naar school mag. 

• Als iemand in het huishuiden boven de 38 graden koorts heeft en/of 
benauwdheidsklachten, dan blijft de leerling thuis. 

• Als iedereen binnen het huishouden weer 24 uur klachtenvrij is, dan mag de 
leerling weer naar school. 

• Als iemand in het huishouden positief getest is op Corona, moet de leerling 
wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en vanaf dat moment 14 extra 
dagen thuisblijven. 

 
Buitenschoolse groepsactiviteiten. 
Wij worden dringend geadviseerd om zeer terughoudend te zijn met 
groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen en excursies. Deze 
activiteiten vallen onder de algemene richtlijnen van de overheid en worden gezien 
als bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. Dit vraagt van ons als school en 
stichting om bij alle komende groepsactiviteiten afwegingen te maken. Indien wij wel 
een groepsactiviteit organiseren, dan stemmen wij dit af met de 
medezeggenschapsraad en eventueel de veiligheidsregio. 
   
Luizencontrole. 
De luizencontrole zal dit schooljaar niet meer plaatsvinden. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om regelmatig uw kind te controleren? Wanneer u luizen of neten aantreft, geeft u dit 
dan wel door aan school en de luizen coördinator, zodat wij andere ouders kunnen 
informeren. 
 
Wij hopen u hiermee wederom goed te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben, neem dan contact met ons op. 
 
Team Sint Joris  


