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De school gaat weer open! 

Het kan u haast niet ontgaan zijn, alle media hebben er aandacht aan besteed.  

Op maandag 11 mei mogen wij onze schooldeuren weer openen!  

We zijn blij dat we onze leerlingen weer mogen begroeten en lesgeven na een lange 

periode van thuisonderwijs. Aan het weer opstarten van het basisonderwijs zijn door de 

overheid wel de nodige eisen gesteld. In deze nieuwsbrief zullen wij toelichten hoe wij 

hier invulling aangeven. 

 

Inleveren schoolmaterialen 

Om na de vakantie weer goed te kunnen starten willen we u vragen of de 

schoolmaterialen (Chromebooks, werkboeken, etc.) weer in te leveren op woensdag 29 

april. We houden hiervoor hetzelfde schema aan als voor het afhalen van materialen in 

de afgelopen periode. Het inleveren zal plaatsvinden op het schoolplein. We willen u 

vragen met één persoon per gezin te sturen.  

 

100% van de leerlingen, 50% procent van de schoolweek naar school. 

In de komende periode mogen we helaas nog niet alle leerlingen op hetzelfde moment 

ontvangen op school. Daarom heeft het team, bestuur en MR samen gezocht naar een 

zo goed mogelijke invulling van de schoolweek. Hierbij is rekening gehouden met de 

inzetbaarheid en belastbaarheid van leerkrachten, het indelen van broers en zussen in 

dezelfde lesgroepen en een zo praktisch mogelijke verdeling van de lesuren. Naast de 

uren die de kinderen op school les krijgen, zullen zij voor de dagen dat zij thuis zijn 

huiswerk ontvangen. U zult begrijpen dat dit een behoorlijke puzzel was, waarbij we 

uiteindelijk tot een lesrooster en een groepsindeling (extra bijlage) gekomen zijn. 

Waarschijnlijk valt u op dat groep 8 (14 leerlingen) niet verdeeld is in een groep A en B. In 

overleg met de leerlingen en ouders is afgesproken dat deze groep wel als geheel op 

school komt. Zo kunnen zij alsnog een musical instuderen voor de afscheidsavond. 

 

Noodopvang 

Naast de opening van de basisscholen mogen ook de kinderdagverblijven hun deuren 

weer openen. In de afgelopen periode bood kinderdagverblijf Blije-Voetjes noodopvang 

voor leerlingen met ouders die werkzaam zijn in de cruciale sectoren. Hier zijn wij erg 

dankbaar voor. In de komende periode zal school in samenwerking met kdv Blije-Voetjes 

wederom noodopvang aanbieden. Wel is er een wijziging aangebracht in de vormgeving 

hiervan. Indien uw kind in aanmerking komt voor de noodopvang op dagen dat hij/zij niet 

naar school gaat, dan verzorgt kdv Blije-Voetjes de opvang voor schooltijd en na 

schooltijd, terwijl de opvang onder schooltijd plaats zal vinden op school.  
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We willen u, net als de afgelopen periode, vragen om zelf eerst een uiterste inspanning te 

doen om zelf opvang binnen de familie te regelen of te schuiven met werkdagen voordat 

er een beroep op de noodopvang wordt gedaan. 

Voor meer informatie over de noodopvang kunt u contact opnemen met directeur Jurgen 

Bosma via e-mailadres info@cnbs-windesheim.nl  

 

1,5 meter afstand 

Uit de richtlijnen die de overheid blijkt dat 1,5 meter tussen leerlingen onderling niet 

noodzakelijk is. Voor zover nu duidelijk is, spelen kinderen een minimale rol in de 

verspreiding van het virus. Leerlingen zullen in de komende periode alleen contact 

hebben met hun eigen klasgenoten, zowel binnen school als op het schoolplein. 

Voor zover mogelijk, wordt tussen de leerkrachten en de leerlingen de 1,5 meter afstand 

wel bewaard. U zult begrijpen dat dit niet in alle gevallen mogelijk is, maar we zetten ons 

in om deze richtlijn zo goed mogelijk na te leven. 

 

Hygiëne  

Om er voor te zorgen dat er zo hygiënisch mogelijk gewerkt kan worden in de komende 

periode, zijn de handdoeken in de lokalen en toiletruimtes definitief vervangen door 

dispenser met papieren handdoekjes. Daarnaast zal er in de klas ook aandacht besteed 

worden aan de persoonlijke hygiëne door het wassen van handen voor het eten en 

drinken voorafgaand aan de pauzes. Hiervoor zijn in alle groepjes desinfecterende 

handgels en sprays aanwezig. In de hogere groepen zullen leerlingen ook hun 

Chromebooks, tafels en stoelen onder schooltijd zelf reinigen met desinfecterende 

doekjes en/of spray. De groepsleerkrachten zullen een voorbeeldrol vervullen in het 

stimuleren van een goede persoonlijke hygiëne. Na schooltijd zullen materialen grondig 

gereinigd worden door medewerkers van het schoonmaakbedrijf. 

 

Vaste looproutes 

Waar mogelijk, worden binnen school vaste looproutes gerealiseerd zodat de 1,5 meter 

afstand gehandhaafd kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cnbs-windesheim.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra ondersteuning kleutergroepen 

Vooral in de onderbouw levert het bewaren van 1,5 meter afstand tussen de 

groepsleerkrachten en de leerlingen de nodige problemen op. Ook het naleven van de 

voorschriften met betrekking tot hygiëne zijn een aandachtspunt. De leerlingen in deze 

groepen zijn nog druk aan het leren om zelfstandig te zijn en hebben daar de hulp van de 

leerkracht bij nodig. Daarom hebben we besloten om in groep 1 de gehele week extra 

ondersteuning te bieden in de vorm van een extra groepsleerkracht. Voor groep 2 

proberen we dit ook zo vaak mogelijk gedurende de week te realiseren. 

 

Kledingvoorschriften kleutergroepen 

Om de zelfstandigheid van de leerlingen in deze groepen de komende periode te 

vergroten willen we u vragen na te denken en te handelen naar de volgende afspraken: 

- Indien uw kind zijn broek nog niet zelf dichtmaken of openen, dan vragen we u 

hem/haar een jogging- of trainingsbroek aan te trekken. 

- Trek uw kind schoenen aan die hij/zij zelf aan en uit kan doen. 

- Zorg dat uw kind een jas draagt die hij/zij zelf aan en uit kan doen. 

- Oefen thuis de komende periode goed het vegen van de billen, zodat de leerkracht 

hierbij niet hoeft te helpen na een toiletbezoek. 

 

Extern personeel 

In de komende periode willen we zo weinig mogelijk extern ‘personeel’ binnen school 

ontvangen. Denk hierbij aan een muziekleraar, hulpouders, etc. Dit betekent onder 

andere helaas, dat wij voor dit schooljaar stoppen met de creatieve middagen onder 

leiding van ouders en de buitenschoolse activiteiten (BSA) op maandag en vrijdag. 

 

Bewegingsonderwijs 

Momenteel wordt er door instanties onderzoek gedaan naar het weer mogelijk maken 

van lessen bewegingsonderwijs in gymzalen. Voor nu kiezen wij ervoor dat deze lessen 

buiten op het schoolplein plaats zullen vinden. Er worden enkel spellen en sporten 

gespeeld waarbij elkaar aanraken niet noodzakelijk is.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brengen en halen 

In de komende periode wordt het schoolplein uitsluitend gebruikt door leerlingen 

gedurende de pauzes. Voor schooltijd komen zij direct naar binnen na aankomst bij 

school en na schooltijd moeten zij direct naar huis toe gaan.  

We willen u vragen om kinderen uit groep 5 t/m 8, indien mogelijk, zelfstandig naar 

school te laten komen en naar huis te laten gaan. De overige leerlingen mogen gebracht 

en gehaald worden, maar slechts door één ouder/verzorger. ’s Ochtends wordt er  

vooraan de straat afscheid genomen, daar wordt uw kind ’s middags ook weer naar 

toegebracht door de groepsleerkracht. Groep 1 en 2 lopen met de groepsleerkracht 10 

minuten voor het einde van de schooldag naar de straat. Groep 3 en 4 volgen dit 

voorbeeld maar dan 5 minuten voor het einde van de lesdag. 

 

Eten, drinken en pauzes 

De periode van het schoolfruit liep in april af. Zodoende willen we u vragen om uw kind 

elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zelf weer fruit mee te geven. In de 

kleutergroepen is het wenselijk dat dit fruit al gesneden is. Op woensdag mogen de 

kinderen behalve fruit, ook een koekje meenemen. 

In de pauzes spelen leerlingen niet met leerlingen uit andere groepen. De pauzes worden 

waar mogelijk gescheiden. 

 

Verjaardagen 

Normaal zijn jullie gewend om in de nieuwsbrief de jarigen te lezen. Deze gewoonte 

zullen we in de nieuwsbrief van juni weer oppakken, want iedereen verdient het om in het 

zonnetje gezet te worden. Ook zullen we de leerlingen die nieuw ingestroomd zijn dan in 

de nieuwsbrief verwelkomen. Helaas zijn we wel genoodzaakt om het vieren van 

verjaardagen in de klas voorlopig anders vorm te geven. Er zal gezongen worden voor de 

jarigen en zij mogen ook een mooie verjaardagskaart uitzoeken, maar het trakteren laten 

we voorlopig achterwege. Ook mogen ouders/verzorgers niet aanwezig zijn bij het vieren 

van de verjaardag. Zodra we hier weer verandering in kunnen aanbrengen, dan hoort u 

dat meteen. 

 

Leerplichtambtenaar 

Er zijn ook volgens de leerplichtambtenaar geen bezwaren om het basisonderwijs weer 

op te starten. Zodoende zijn leerlingen leerplichtig en mogen zij niet zo maar thuisblijven. 

Wel is er aangegeven dat ouders die hun kind thuishouden i.v.m. zorgen over de 

veiligheid en gezondheid niet beboet zullen worden. Hier is wel de voorwaarde aan 

verbonden dat deze ouders samen met school zoeken naar goed oplossing, aangezien er 

wel onderwijs geboden moet worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheid 

Leerlingen die ziek worden onder schooltijd, moeten direct door een ouder/verzorger 

opgehaald worden. Op school is een oorthermometer aanwezig, zodat bij een vermoeden 

van koorts getest kan worden. Daarnaast worden de volgende regels gehanteerd met 

betrekking tot het thuishouden van leerlingen: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 

moeilijk ademen of koorts zijn redenen om thuis te blijven. Leerlingen mogen pas weer 

naar school nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Bij koorts (vanaf 38 graden) moeten alle 

leerlingen uit het gezin thuisblijven. 

 

Excursies, schoolreisjes en schoolkamp 

Alle geplande excursies zullen tot het einde van het schooljaar worden geannuleerd. 

Enkele zullen in het nieuwe schooljaar ingehaald worden, maar enkele zullen helaas 

definitief niet doorgaan.  

De schoolreisjes die in juni gepland stonden, worden verplaatst naar het nieuwe 

schooljaar. De nieuwe datum hiervoor wordt woensdag 23 september. Aan het eind van 

het komende schooljaar gaan we niet nogmaals op schoolreis, maar zullen we een 

pleinfeest organiseren. 

Over het wel of niet doorgaan van het schoolkamp van groep 8 naar Ameland is nog geen 

definitief besluit genomen. Graag horen we uiteraard ook de mening van de betrokken 

ouders.  

De afscheidsavond en musical van groep 8 gaan uiteraard wel gewoon door. We zoeken 

nog naar een mogelijkheid om hier een goede invulling aan te geven die aansluit bij de 

voorschriften. 

 

Bedankt! 

Tot slot willen we onze bewondering en dankbaarheid uitspreken voor de manier waarop 

jullie als ouders/verzorgers de afgelopen periode jullie hebben ingezet voor het 

thuisonderwijs. Zonder jullie hulp was het niet gelukt om de leerlingen toch lesstof aan te 

bieden. Bedankt! 

 

Vragen 

We begrijpen dat ondanks alle informatie die we met u gedeeld hebben, er wellicht nog 

steeds vragen en of opmerkingen zijn. Als deze vragen specifiek over uw kind of zijn/haar 

klas gaan, dan mag u contact opnemen met de groepsleerkracht. Voor vragen en of 

opmerkingen die uw eigen kind en zijn/haar groep overstijgen mag u contact opnemen 

met directeur Jurgen Bosma (info@cnbs-windesheim.nl) 

 

 


