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mei 

8 Rondeel-info 8 

11 Weer naar school! 

21  Hemelvaartsdag: vrij! 

22 Vrij! 

 

juni 

2 Rondeel-info 9 

2 t/m 5 juni: lesdagen: alle leerlingen naar school (studiedagen gaan niet door) 

10 Hoofdluiscontrole (?) 

25  Studiedag: alle leerlingen vrij! 

 Week 26, 27 en 28: Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

 

Jarig in de maand mei zijn:  

Dag Naam:  Groep:  

3  Jaylen  3   

4 Diede  5  

4 Jade  2B 

9 Jinthe  4 

12 Aniek  5 

16 Marloe  6 

16 Lizzy  2A 

21 Tessa  7 

26 Timor  6 

28 Guusje  7 

 

 

Weer naar school! 

Beste ouders/ verzorgers,  

Voor de meivakantie heeft u van mij al veel informatie over de heropening van de school ontvangen. In deze 

nieuwsbrief wil ik deze items nog extra onder de aandacht brengen.  

Ik wil ouders bedanken voor de positieve feedback die we hebben ontvangen. We hebben ons uiterste best gedaan 

een goed en passend plan te maken voor onze school. Het lukt helaas nooit het voor iedereen optimaal te kunnen 

regelen. Ook de komende periode zullen we ongetwijfeld nog zaken tegenkomen waar we over na moeten denken 

en waar afspraken over gemaakt moeten worden. Ik informeer u tijdig over deze zaken.  

Het team is, de afgelopen dagen, bezig geweest met het programma voor de komende periode, hygiëne 

maatregelen zijn getroffen, zodat we klaar zijn voor de komst van de kinderen. We kijken er naar uit en hebben er 

zin in.  
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Opstarten 

De leerlingen worden vanaf 11 mei fysiek op school verwacht (50% van de normale onderwijstijd).  

De groepen worden gehalveerd. De leerlingen krijgen de ene dag les en krijgen verwerkingsopdrachten mee om te 

maken op de dag dat ze niet naar school gaan en dus thuiswerken. Er worden geen filmpjes meer opgenomen en 

geen online lessen meer gegeven. Er is geen hulp via Teams op deze thuiswerkdagen geboden. 

 

Schooltijden 

Voor de eerste twee weken hanteren we de volgende schooltijden: 08.30 uur tot 14.30 uur.  

 

Het plein is vanaf 08.15 uur ‘geopend’. We gaan werken met een inloop van 08.20 uur tot 08.30 uur. Leerlingen 

mogen vanaf dat moment de klas in komen. We kunnen hiermee voor een geleidelijke doorstroom zorgen.  

 

Rooster 

• Iedere groep wordt in tweeën opgedeeld. Hierbij houden wij rekening met broers en zussen (op dezelfde 

dag naar school).   

• We verlengen de schooldag met 30 minuten. 

• De opvang loopt door. De kinderen uit deze groepen sluiten aan bij hun eigen groep. Zij zullen vaker op 

school zijn. De opvang blijft alleen beschikbaar voor de vitale beroepen, die nu ook gebruik maken van de 

opvang.   

• De BSO sluit aan bij het rooster van school. Ouders met cruciale beroepen kunnen voor noodopvang contact 

met gemeente opnemen. Ouders met een BSO-contract bij Humankind kunnen voor de opvang contact 

opnemen met Humankind.  

 

Binnenkomst op school 

We hanteren, voor wat betreft het toelaten van leerlingen binnen de scholen, de richtlijnen van het RIVM. Ouders 

worden niet tot het schoolplein en het gebouw toegelaten. U dient de 1,5 meter afstand te respecteren.   

U neemt afscheid bij de poort van de school en komt niet op het schoolplein. Bij de onderbouw zal dit vooral 

wennen zijn. De leerkrachten zullen dit begeleiden. Bij het ophalen dient u zelf rekening te houden met de 1,5 meter 

afstand.  

Groepen 1 t/m 2  

• De leerlingen komen binnen via de ingang onderbouw en gaan via het kleuterplein de school binnen. (Deur 

eigen klas) 

• Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.   

• Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet. 

Groepen 3 t/m 4 

• De leerlingen komen binnen via de ingang onderbouw.  

• Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.   

• Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet. 

Groepen 5 t/m 8. 

• Leerlingen komen binnen via de hoofdingang.  

• Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen. 

• Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet.  
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We geven de kinderen bij binnenkomst geen hand. Regel hierbij is ook zoveel mogelijk afstand houden. Wel 

begroeten we de kinderen bij de ingang van de school en de ingang van de klas.   

We hanteren vanaf 11 mei in en rondom de school de ‘anderhalve meter richtlijnen’.  

In de praktijk houdt dit in dat er maximaal 12 leerlingen + een leerkracht in een lokaal aanwezig mogen zijn. Daar 

wordt vervolgens de afgesproken afstand in acht genomen. Deze richtlijn geldt voor alle duidelijkheid ook voor de 

andere ruimtes.  

 

Eten en drinken 

• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.  

• Leerlingen mogen geen voedsel delen.  

• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.  

• We vragen ouders de kinderen geen moeilijke bekers e.d. mee te geven.   

 

Traktaties 

Trakteren mag in de eigen groep, mits de traktatie is verpakt. We laten de leerlingen niet de groepen rondgaan. U 

kunt met de leerkracht van uw kind de dag van trakteren afstemmen via de mail.  

 

Pauzes leerlingen 

Het buitenspelen plannen we gefaseerd. De leerkracht gaat samen met de eigen leerlingen naar buiten. De lengte 

van de pauzes passen we aan naar 20 minuten.  

 

Bewegingsonderwijs voor groepen 3 t/m 8 

De lessen bewegingsonderwijs op woensdag worden door de combinatiefunctionaris juf Lianne buiten op het 

schoolplein gegeven. Wilt u de kinderen op woensdag sportkleding en goede (sport)schoenen meegeven? 

 

Hygiëne en schoonmaak 

Wat betreft de hygiëne besteden we extra aandacht aan onder andere het handen wassen en het schoonhouden 

van contactpunten, zoals deurklinken en kranen.  

 

Leerlingen die ziek zijn 

Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Maar zelfs met milde 

symptomen zoals een verkoudheid moet de leerling thuisblijven totdat de leerling 48 uur klachtenvrij is. Als een of 

meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) hebben (gehad), dan dienen alle gezinsleden 

binnen te blijven tot iedereen in huis 48 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, 

lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen 

 

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen   

• Oudergesprekken voeren we online, telefonisch of fysiek op afstand.   

  

Monitoren ontwikkeling leerlingen en beleid op toetsen 

• Er is nog overleg over hoe dit wordt opgepakt. 
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Afsluiting schooljaar groep 8   

• We streven ernaar de kinderen van groep 8 een fijne afsluiting te geven.   

• De leerkracht heeft een alternatief voor de musical gevonden en aangeschaft. Er wordt geen opvoering 

gegeven.  

• Het groep 8 kamp gaat niet door. We zoeken hiervoor naar een alternatief. 

  

Studiedagen = wijziging in de kalender! 

6, 7 en 8 mei vielen nu in de meivakantie, deze dagen was de school niet geopend, ook niet voor opvang. De 

geplande studiedagen in de eerste week van juni (2 t/m 5 juni) komen te vervallen. Dit betekent dat we de op deze 

dagen de leerlingen op school verwachten. Hierdoor kunnen we extra onderwijs verzorgen.   

 

‘Reizen’  

We maken geen ‘reizen’ met school. 

We gaan dus helaas niet naar de bibliotheek, niet naar het technieklokaal, niet op schoolreis en niet op kamp. 

 

Boeken en devices 

De geleende Chromebooks moeten ook weer naar school worden meegenomen. Aan het einde van de dag nemen 

de leerlingen de Chromebooks weer mee naar huis. We verzoeken deze in een stevige tas mee te geven en geen 

eten en drinken in diezelfde tas te stoppen.  

 

Hetgeen ik hierboven heb geschreven, geeft nog weer eens aan, dat we in een bijzondere tijd leven. Op de leerlingen 

heeft dit vast ook een behoorlijke impact. Het sociaal welbevinden zal binnen de school de eerste tijd dan ook 

prioriteit hebben. In de groepen zal extra aandacht worden besteed aan het weer met elkaar samenzijn en zal met 

elkaar gesproken worden over de tijd die we hebben meegemaakt. 

 

Ik bedank u allen nogmaals voor de tijd die u voor de begeleiding van onze leerlingen op u neemt, om deze, ook voor 

kinderen, nieuwe fase tot een goed einde te brengen. 

 

Marieke Fielt-Wanders 

Directeur basisschool Het Rondeel 


	Binnenkomst op school
	Pauzes leerlingen
	Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen
	Monitoren ontwikkeling leerlingen en beleid op toetsen
	Afsluiting schooljaar groep 8
	Studiedagen = wijziging in de kalender!

