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Beste ouders/verzorgers, 
 
A.s. maandag gaan de basisscholen weer volledig open. Dit betekent dat vanaf dan alle kinderen 
weer tegelijk naar school gaan. U heeft kunnen lezen dat de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 a.s. 
maandag ook naar school gaan en dat de studiedag op donderdag 11 februari niet doorgaat, zodat 
alle kinderen op deze dag ook naar school kunnen gaan.  
 
Het protocol met daarin de richtlijnen van het RIVM voor alle basisscholen in Nederland is 
gepubliceerd. Vanaf maandag 8 februari gaan we het als volgt doen:  
-We volgen de richtlijnen van het RIVM. 
-Kinderen die klachten hebben passend bij het coronavirus blijven thuis.  
-Kinderen blijven thuis als een huisgenoot, naast milde coronaklachten, ook koorts heeft. 
-Ouders gaan in de regel niet mee naar binnen. Een verjaardag vieren doen we voorlopig zonder 
ouders in de klas. We begrijpen dat het soms lastig kan zijn bij de kleuters, bijvoorbeeld als uw zoon 
of dochter net naar school gaat. We kijken dan in elk individueel geval wat er mogelijk is. In een 
dergelijk geval is een mondkapje verplicht.  
-Afscheid nemen doen we bij het hek. 
-Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
-Kinderen gaan, als ze op school komen, direct naar binnen. Ze hoeven niet te wachten op de bel. 
-Kinderen wassen hun handen als ze naar binnen gaan en na elke pauze.  
-Alle gezamenlijke activiteiten zijn voor de komende weken geannuleerd.  
-Als een kind of een leerkracht besmet is dan gaat de hele groep in thuisquarantaine. Kinderen en 
onderwijspersoneel kunnen zich op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon laten 
testen in een GGD-teststraat of moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven.  
-Alleen als kinderen naar de wc moeten lopen ze door de gang. De kinderen uit groep 7 en 8 dragen 
op het moment dat ze naar de wc gaan een mondkapje. Ook dragen ze een mondkapje bij het naar 
binnen en naar buiten gaan. In de klas is dit niet nodig. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een 
mondkapje meenemen. Als dit een keer wordt vergeten hebben we ook mondkapjes op school.  
-In de groepen 3 t/m 6 zitten de kinderen in vaste duo’s en/of kleine groepjes in de klas. In groep 7 
en 8 zitten de kinderen twee aan twee naast elkaar in de klas.  
-De leerkrachten in de groepen 5 t/m 8 dragen een doorzichtig mondkapje als ze door de klas lopen. 
-Extra begeleiding zal altijd gegeven worden door dezelfde persoon. Juf Jessica is op dinsdagochtend 
extra aanwezig in groep 1/2. Op vrijdag is juf Nienke 1 keer in de 14 dagen extra aanwezig in groep 
3/4. Juf Erna is op dinsdag en donderdag extra aanwezig in groep 5/6.  
-Het rapport wordt voor de voorjaarsvakantie niet meegegeven. Een nieuwe datum volgt later.  
 
Schooltijden: 
-Om de groepen gescheiden te houden hanteren we andere begin-, pauze en eindtijden.  
De begin- en eindtijden zijn: 
Groep 1/2: Ochtend: 8.40 uur tot 11.55 uur. Eindtijd middag: 15.10 uur (woensdag 12.25 uur). 
Groep 3/4: Ochtend: 8.45 uur tot 12.00 uur. Eindtijd middag: 15.15 uur (woensdag 12.30 uur). 
Groep 5/6: Ochtend: 8.40 uur tot 11.55 uur. Eindtijd middag: 15.10 uur (woensdag 12.25 uur). 
Groep 7/8: Ochtend: 8.50 uur tot 12.05 uur. Eindtijd middag: 15.20 uur (woensdag 12.35 uur).  
 

 



 
Het is een dringend advies vanuit het RIVM om bij het ophalen en brengen ook buiten een 
mondkapje te dragen en als uw zoon of dochter naar u toe komt zo spoedig mogelijk te vertrekken.   
 
Pauzetijden: 
Ochtend: 
Groep 3/4 en groep 7/8 gaan tussen 10.30 uur en 10.45 uur naar buiten.  
Groep 1/2 en groep 5/6 gaan tussen 10.45 uur en 11.00 uur naar buiten.  
 
TSO: 
De groepen 1/2 en 5/6 gaan tussen 12.00 uur en 12.30 uur naar buiten. Daarna eten ze in de klas.  
De groepen 3/4 en 7/8 gaan tussen 12.30 uur en 13.00 uur naar buiten. Ze eten van 12.00 uur tot 
12.30 uur in de klas.   
Alle groepen spelen gescheiden op het plein. 
 
Als uw zoon of dochter thuis eet, dan komt hij of zij niet voor 13.00 uur op school. Tussen 13.00 uur 
en 13.05 uur kan uw zoon of dochter direct naar zijn of haar groep lopen.  
 
-We proberen de gymlessen door te laten gaan. De gymdocenten zullen op de ‘normale’ gymtijden 
op school komen. De lessen worden buiten gegeven. Volgende week wordt het koud en kunnen er 
wellicht sneeuwspelletjes gespeeld worden.   
 
-Kinderen mogen hun fietsen stallen in de fietsenhokken. Groep 1/2 en groep 7/8 doen dit in het 
fietsenhok van de kleuters (als het fietsenhok vol is kunnen de fietsen op het gras naast het schuurtje 
neergezet worden). Groep 3/4 en groep 5/6 stallen hun fiets in het fietsenhok van de bovenbouw. 
-We hanteren looproutes. Groep 1/2 en groep 7/8 gaan via het hek aan de Oordtstraat en 
vervolgens via de hoofdingang naar binnen en naar buiten. Groep 3/4 gaat via het hek op het 
achterplein en de gemeenschapsruimte naar binnen en naar buiten. Groep 5/6 gaat via het hek op 
het achterplein en de nooduitgang naar binnen en naar buiten. 
 
Op bovenstaande wijze zorgen we er samen voor dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is. 
Mocht er toch een besmetting plaatsvinden dan volgen we de instructies van de GGD en zal de hele 
klas 5 dagen in quarantaine gaan en daarna getest worden. Als kinderen toch met elkaar in aanraking 
komen, doordat ze bijvoorbeeld te vroeg of te laat op school komen, dan lopen we het risico dat er 
bij een besmetting meerdere groepen in quarantaine moeten. Wilt u daarom uw zoon of dochter 
niet te vroeg of te laat op school brengen of laten komen? 
 
Meer informatie kunt u lezen op de site van de overheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang 

Ondanks dat het een onzekere en lastige periode is hopen we alle kinderen a.s. maandag weer in 
goede gezondheid te zien op school.   
 
Deze brief is in samenspraak met de MR en het bestuur opgesteld. Heeft u vragen dan kunt u bellen 
met 0523-251247 (school) of met 06-22973945 (Henk Martens). 

Met vriendelijke groet, 
Mede namens het bestuur, MR en het team van PCBS De Hoekstee 
Henk Martens 


