
 

 

 

Nieuwsbrief 11,  

heropening ‘t Paalhoofd 
 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Op 8 februari gaan de scholen open. We staan te trappelen om weer alle blije gezichten op 

school te mogen verwelkomen, maar de opening moet wel veilig, verantwoord en 

uitvoerbaar zijn. Daarom zal de opening toch echt wel anders zijn. Komende week, de week 

voor de voorjaarsvakantie, zullen we echt super voorzichtig zijn. Samen met de MR hebben 

we besproken hoe we alles zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen met in achtneming van 

de protocollen.  

Wel zijn we van mening dat we de schooltijden zoveel mogelijk willen aanhouden. Dat 

betekent: 

• Iedereen komt binnen tussen 8.15-8.30 uur via de aangegeven route. 

• Om 13.55 uur gaat groep 1 t/m 4 naar huis, groep 5 t/m 8 gaat om 14.05 uur. 

Op de ‘kiss en ride strook’ worden weer vakken gemaakt. Hou voldoende afstand van 

elkaar. In het protocol staat het advies om ouders bij het brengen en ophalen een 

mondkapje te laten dragen. Wij laten deze keuze aan u.  

Zo min mogelijk verplaatsingen 

We willen zo min mogelijk verplaatsingen door het gebouw heen. Daarom zal binnenkomen 

weer gaan zoals voor de zomer: 

• De kleuters worden afgezet bij het hek en spelen buiten. Hun fiets parkeren ze naast 

de afvalcontainer achter de schuur. Bij het ophalen brengt de leerkracht ze naar het 

hek. 

• Groep 3/4 zet hun fiets in de fietsenstalling en loopt buitenom, langs de kleuterlokalen 

naar de achterkant voor hun ingang.  

• Groep 5 en 6 zet de fiets in de fietsenstalling en komt binnen via de hoofdingang 

• Groep 7 en 8 gebruiken de zij ingang bij het dorpshuis en zetten ook daar hun fiets.  

• De gymzaal zullen we in de week voor de voorjaarsvakantie niet gebruiken. 

• Ouders en externen mogen de school niet binnen.  

• In de pauzes spelen clustergroepen (1/2, 3/4, 5/6, 7/8) apart van elkaar buiten en 

gebruiken ze hun eigen toegangsdeur.  

• In de klassen in de bovenbouw zullen we de tafels van de kinderen twee aan twee 

zetten. Dit gaat geheel tegen onze visie van coöperatief leren in, maar we volgen 

hierin het advies. Ook verdelen we de kinderen zo goed mogelijk in de ruimte.  



 

 

In geval van corona 

Wanneer een kind of een leerkracht positief test op corona, moet de hele klas in 

quarantaine. Dat willen we met alle macht zien te voorkomen, evenals algehele 

schoolsluiting. Daarom het strenge beleid. We proberen de klassen zoveel mogelijk in vaste 

cohorten (vaste kleine groepjes) in te delen, zodat bij een positieve coronatest de 

hoeveelheid mensen die in quarantaine moet, beperkt blijft.  

Na vijf quarantainedagen kunnen alle kinderen door de GGD getest worden. Dit kunnen we 

echter niet verplichten. Indien ouders hun kind(eren) niet willen laten testen, moet hun 

kind(eren) 7 tot 10 dagen thuisblijven.  

• Wij verzoeken u dringend uw kind thuis te laten op het moment dat een huisgenoot 

getest wordt. 

• Kinderen die verkouden zijn, worden verzocht thuis te blijven. Kinderen met 

chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kunnen gewoon naar school 

komen. Ouders dienen dit wel te melden. 

• Heeft een gezinslid koorts of griepverschijnselen, dan blijven ook die kinderen thuis. 

Een advies is om groep 7 en 8 in de school mondkapjes te laten dragen. Bij ons op school zit 

groep 7 en 8 in het dorpshuis en komen zij niet in het schoolgedeelte. Daarom hebben wij 

besloten dat dit in ons geval niet hoeft. Het mag natuurlijk wel.  

Wij vertrouwen erop dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en eerlijk is over testresultaten 

en de richtlijnen in acht zal nemen.  

Daarnaast blijven de vaste afspraken gelden: 

• Bij binnenkomst, voor het eten en bij het naar huis gaan ontsmetten de kinderen hun 

handen. 

• Eten doen we op een theedoek. 

• Voorverpakte traktaties bij verjaardagen.  

• De leerkrachten proberen zoveel mogelijk te letten op de onderlinge afstand tussen 

de kinderen onderling en de onderlinge afstand tussen de leerkracht en de kinderen. 

• We doen geen groep-doorbrekende activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We krijgen ook vragen waarom we niet wachten tot na de voorjaarsvakantie om open te 

gaan. Wij zijn wettelijk verplicht om fysiek onderwijs aan te bieden en zien daar ook op een 

veilige manier kansen voor. Ook zijn alle leerlingen verplicht om naar school te komen en 

gaat de leerplicht weer van start. Mocht u besluiten uw kind niet naar school te laten gaan, 

dan hebben wij hiervoor natuurlijk begrip. Tot in ieder geval de voorjaarsvakantie zal de 

leerplichtambtenaar hierover niet geïnformeerd worden. Overweegt u om uw kind(eren) 

thuis te laten, wilt u dan contact met mij opnemen?  

Het onderwijsaanbod wat we kunnen bieden aan kinderen die thuis zitten, doordat ze 

bijvoorbeeld verkouden zijn, bekijken we per leerling.  

De citotoetsen zullen voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van 8 t/m 26 maart afgenomen 

worden.  

Vrijdag 12 februari is het studiedag. Deze studiedag stond al gepland en daar hebben 

sommige ouders ook al rekening mee gehouden. Daarnaast zit deze studiedag vol 

verdiepende informatie waar de leerkrachten na de voorjaarsvakantie mee aan de slag 

kunnen gaan. We willen na de vakantie veel aandacht besteden aan groepsvorming en 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

We kijken terug op een heftige periode van thuisonderwijs. We willen u heel erg hartelijk 

bedanken voor uw deeltijdbaan als leerkracht. Door uw hulp zien we dat kinderen de 

meeste lesstof goed hebben opgepakt. We kijken ook terug op mooie initiatieven en 

bijzondere momenten. Hieronder een kleine collage: 

Hartelijke groet, 

Marina van de Giessen 

 

 

 

 

 

 

 


