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Betreft: heropenen onderwijs en kinderopvang m.i.v. maandag 11 mei 

 

Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

Na 6 weken thuisonderwijs staan er nu twee weken meivakantie voor de deur. Voor de kinderen een 

moment van even niets moeten. Even geen thuisonderwijs. Voor u hopelijk ook twee weken van rust. 

Dat heeft u meer dan verdiend. We hopen dat de blijk van waardering hiervoor in de ‘smaak’ valt. 

Middels deze brief geven wij u informatie over de organisatie van het heropenen van ons 

kindcentrum vanaf 11 mei.   

Heeft u vragen n.a.v. de informatie in deze brief? Op onze website hebben wij al een aantal vragen 

voor u beantwoord. Staat uw vraag er niet bij, dan horen we deze natuurlijk graag.  

Invulling van ons onderwijs  
We hebben ervoor gekozen om per dag de onderwijsgroepen te halveren. Bij de indeling hiervan 

hebben we zoveel als mogelijk rekening gehouden met broertjes en zusjes. Dit betekent dat er per 

dag een halve groep van ieder leerjaar aanwezig is in het klaslokaal. Zo kunnen we binnen en buiten 

elk lokaal voldoende ruimte bieden en de 1,5 meter afstand tussen kinderen en leerkracht zoveel als 

mogelijk hanteren. Uitzondering in deze keuze is dat de groepen 6 en 7 niet gehalveerd worden. Deze 

groepen zullen in zijn geheel om de dag onderwijs in de klas krijgen.  

 

Op de dag dat de halve groep thuis is maken zij zelfstandig schoolwerk. Hiervoor wordt op de dag dat 

ze in de klas zijn instructie gegeven voor de leerkracht. Dit schoolwerk wordt zo aangeboden dat het 

zelfstandig thuis gemaakt kan worden.  

De lesdagen beginnen om 08.30 uur. I.v.m. de toestroom van kinderen en ouders naar basisschool 

Develhoek willen wij u bij deze met klem verzoeken uw kind tussen 08.20 en 08.25 uur naar het 

ophaalvak te brengen. (zie ook plattegrond) Wanneer mogelijk is het prettig als uw kind zoveel 

mogelijk alleen naar ons kindcentrum komt.  

Uiterlijk woensdag 6 mei ontvangt u van de leerkracht(-en) van uw kind(-eren) de indeling van de 

groep.  

 



 

Zie hieronder een schema zoals wij het organiseren met een voorbeeldgroep: 

ma 11 mei di 12 mei woe 13 mei do 14 mei vr 15 mei 

Leerling 1 t/m 8 

krijgt onderwijs in 

de klas 

Leerling 9 t/m 16 

krijgt onderwijs in 

de klas 

Leerling 1 t/m 8 

krijgt onderwijs in 

de klas 

Leerling 9 t/m 16 

krijgt onderwijs in 

de klas 

Leerling 1 t/m 8 

krijgt onderwijs in 

de klas 

Kinderen krijgen 

instructie voor 

huiswerk wat ze 

zelfstandig de 

volgende lesdag 

thuis maken.  

Kinderen krijgen 

instructie voor 

huiswerk wat ze 

zelfstandig de 

volgende lesdag 

thuis maken. 

Kinderen krijgen 

instructie voor 

huiswerk wat ze 

zelfstandig de 

volgende lesdag 

thuis maken. 

Kinderen krijgen 

instructie voor 

huiswerk wat ze 

zelfstandig de 

volgende lesdag 

thuis maken. 

Kinderen krijgen 

instructie voor 

huiswerk wat ze 

zelfstandig de 

volgende lesdag 

thuis maken. 

ma 18 mei di 19 mei woe 20 mei do 21 mei vr 22 mei  

Leerling 9 t/m 16 

krijgt onderwijs in 

de klas 

Leerling 1 t/m 8 

krijgt onderwijs in 

de klas 

Leerling 9 t/m 16 

krijgt onderwijs in 

de klas 

Leerlingen vrij  

Hemelvaart 

Leerlingen vrij 

Hemelvaart 

Kinderen krijgen 

instructie voor 

huiswerk wat ze 

zelfstandig de 

volgende lesdag 

thuis maken.  

Kinderen krijgen 

instructie voor 

huiswerk wat ze 

zelfstandig de 

volgende lesdag 

thuis maken. 

Kinderen krijgen 

instructie voor 

huiswerk wat ze 

zelfstandig de 

volgende lesdag 

thuis maken. 

  

 

Op maandag is het plan dat juf Iris per groep een gymles geven. Hier hoeven de kinderen zich niet 

voor om te kleden. Dit zal plaatsvinden op het plein of een sportveld vlak bij ons gebouw. Bij slecht 

weer wordt uitgeweken naar eigen klaslokaal in de vorm van bewegend leren. We willen u vragen 

hier rekening mee te houden in de kleding en schoenen die kinderen op maandag aantrekken.  

 

 

 



 

Invulling van onze kinderopvang 

De invulling van kinderopvang kent op sommige punten andere richtlijnen dan het onderwijs. Het 

grote verschil is dat de overheid heeft bepaald dat de kinderopvang m.i.v. 11 mei weer volledig open 

zal gaan. Vanzelfsprekend gelden ook hier de hygiëneregels zoals verderop beschreven in deze brief.  

 

Specifiek hebben we voor onze kinderopvang de volgende afspraken gemaakt 

 

Peuterspeelgroep 

- Peuters worden door één ouder gebracht en gehaald 

- De peuters gebruiken de deur aan de kant van de natuurtuin als in- en uitgang. (zie ook de 

plattegrond) U brengt uw peuter vanaf 08.30 uur.  

- Peuters worden aan het einde van de ochtend naar een ophaalvak gebracht welke zich aan de 

fietspadzijde van de natuurtuin bevindt. (zie ook de plattegrond) 

BSO 
Kinderen blijven zoveel mogelijk tijden BSO-uren binnen en buiten met dezelfde groep kinderen en 
de volwassene (n).  Activiteiten worden zo gepland dat het plaatsvindt in kleinere groepen van 
dezelfde kinderen. Het ophalen van kinderen bij onze BSO vindt plaats bij de deur van de 
hoofdingang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regelgeving omtrent veiligheid en hygiëne  
Naast de praktische invulling bij het opstarten van ons onderwijs en kinderopvang hebben we te 

maken met strikte regels rondom veiligheid en hygiëne. Hier moeten we ons met elkaar strikt aan 

houden als De Notenbalk op 11 mei weer opengaat voor kinderopvang en onderwijs.  

 

Brengen en halen van de kinderen 

We zijn genoodzaakt een streng beleid aan te houden voor het halen en brengen van de kinderen. Dit 

kan zeker op de jongere kinderen een behoorlijke impact hebben. Specifiek zijn de volgende 

maatregelen van kracht: 

• Ouders/verzorgers komen niet in het gebouw of op het schoolplein.  

• Kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht of opgehaald. 

• Met belijning staat aangegeven waar een groep verzamelt in de ochtend of middag.  

• Groep 3 t/m 8 gebruikt uitsluitend de hoofdingang voor in- en uitgaan van het gebouw. 

• Groep 1-2 gebruikt uitsluitend de kleuteringang voor het in-en uitgaan het gebouw.  

• Enkele teamleden staan buiten om het halen en brengen in goede banen te leiden. 

• Zie ook de bijgevoegde plattegrond voor looproutes en opstelplaatsen van de groepen 

 

Afstand onderling 

Er wordt in de media veel gesproken over de 1,5 meter die we binnen scholen / kindcentra moeten 

aanhouden. Binnen ons gebouw zijn de volgende afspraken: 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden. De lokalen zijn inmiddels dusdanig ingericht dat we die 1,5 meter kunnen 

handhaven. 

 

Contactmomenten 

De regelgeving omtrent contactmomenten in de breedste zin van het woord wordt op de volgende 

punten aangepast: 

• Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s).  

Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouders zijn niet aanwezig in het gebouw en op het 

plein.  

• Klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein. De 

(samengestelde) groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. 



 

 

Hygiëne 

De eerdere regels omtrent hygiëne blijven gehandhaafd. Er worden geen handen geschud, we 

hoesten en niezen in de ellenboog en we zitten zo min mogelijk aan het gezicht. Daarnaast dient 

iedereen zijn of haar handen meerdere keren per dag te wassen volgens de aanwijzingen die in de 

lokalen en de toiletruimtes zijn opgehangen. In ieder lokaal zijn de volgende materialen aanwezig: 

 

• Desinfecterende handgel.  

• Zeeppompje.  

• Papieren handdoekjes.  

 

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden regelmatig ontsmet. Dit 

wordt door de leerkrachten verzorgd tijdens en na een lesdag. Ook worden de lokalen iedere middag 

door het schoonmaakbedrijf grondig onder handen genomen voordat de kinderen in het lokaal 

komen.  

 

Voor extra ondersteuning van de teamleden in het naleven van de hygiëneregels zullen twee vaste 

ouders een aantal momenten in de week aanwezig zijn.  

 

Gezondheidsklachten 

Wanneeer de kinderen niet in orde zijn, blijven ze ten aller tijde thuis. De school volgt hierin de 

adviezen en richtlijnen van het RIVM. Het gaat om de volgende maatregelen:  

• Kinderen blijven thuis als ze verkouden zijn, niezen, hoesten, keelpijn hebben, moeilijk 

ademen, misselijk zijn of koorts hebben. Ze mogen pas weer naar school als ze minstens 24 

uur geen klachten meer hebben.  

• Leerlingen met overige coronagerelateerde klachten blijven thuis.  

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).  

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 

fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).  

• Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis.  

 



 

 

Natuurlijk zal het voor alle partijen wennen zijn om na de meivakantie te starten binnen dit nieuwe 

concept. We rekenen op uw begrip en inzet hierin. We kijken uit naar de komst van de kinderen in 

het gebouw, we hebben ze enorm gemist.  

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Mede namens het team van Kindcentrum De Notenbalk,  

 

Ronald van der Veen  

 

 

 


