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Poederoijen, 23 april 2020 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Vanaf maandag 11 mei mogen de scholen weer gedeeltelijk open gaan! Heel fijn dat er een einde komt 

aan het lesgeven op afstand. In deze nieuwsbrief vertellen wij u hoe we het op onze school gaan 

organiseren. Leest u het alstublieft goed door. Als u vragen heeft, stel ze gerust! 

 

School weer open 

We hebben de afgelopen tijd goed kunnen zien hoe belangrijk onderwijs en opvang zijn.  Naar school 
gaan is heel belangrijk voor kinderen, belangrijk voor ouders en cruciaal voor de samenleving. Ik ben 
erg trots op onze collega’s en onze ouders: ons onderwijs is de afgelopen tijd razendsnel omgeschakeld 
naar het onderwijs op afstand. Dit besluit van het kabinet vraagt ook weer veel van ons en onze 
collega’s! Ook zijn we dankbaar en blij dat we de kinderen en collega’s weer op school mogen 
ontmoeten. 
 
Het kabinet heeft op 21 april onder andere het volgende besloten: 

▪ Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan vanaf 
11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de 
tijd naar school.  

▪ Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen. 
▪ De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een 

andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijk van de lokale 
situatie; 

▪ De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; 
▪ Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 

1,5 meter afstand van de leerlingen; 
▪ Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis; 
▪ Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest 

op het coronavirus;  
▪ Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit 

huis. 
▪ Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken met de 

directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen. 
 
Hieronder kunt u lezen hoe wij met instemming van de MR invulling gaan geven om uw kinderen weer 
op school te gaan ontvangen vanaf D.V. maandag 11 mei! 
 
Het rooster 
We gaan werken met halve klassen en daarvoor hebben we de leerlingen verdeeld in 2 groepen op 
basis van alfabet. In incidentele gevallen wordt er van de indeling op alfabet afgeweken. We streven 
ernaar dat u niet meer dan 1x per dag uw kinderen moet brengen naar of halen van school. De 
leerkracht zal de ouders hierover zelf informeren. Ook passen we de lestijden aan. Hieronder vindt u 
het rooster. 

een basisschool van stichting De Planthof 
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Dagdeel Tijden Wie 

Maandagmorgen 08.30-11.30 uur Kinderen met de achternaam A t/m L   

Maandagmiddag 12.30-15.30 uur Kinderen met de achternaam M t/m Z 

   

Dinsdagmorgen 08.30-11.30 uur Kinderen met de achternaam M t/m Z 

Dinsdagmiddag 12.30-15.30 uur Kinderen met de achternaam A t/m L   

   

Woensdagmorgen 08.30-11.45 uur Groep 3-8: Kinderen met de achternaam A t/m L   

  Groep 2:  
op 13-05 komen de leerlingen van groep 2A  
op 20-05 komen de leerlingen van groep 2B  
op 27-05 komen de leerlingen van groep 2A  

  Groep 1 is altijd al vrij en blijft deze ochtend vrij 

   

Donderdagmorgen 08.30-11.30 uur Kinderen met de achternaam M t/m Z 

Donderdagmiddag 12.30-15.30 uur Kinderen met de achternaam A t/m L   

   

Vrijdagmorgen 08.30-11.45 uur Kinderen met de achternaam M t/m Z 

 
Waarom hebben we voor dit model gekozen? 
In plaats van het model van twee hele dagen naar school hebben we bewust gekozen om uw kind 
verspreid over de week vaker te kunnen zien en ondersteunen. 
In het dagdelen-model zijn er door de hele week heen contactmomenten met de kinderen. In het 
dagdeel dat uw kind op school is, ontvangt uw kind onderwijs in de hoofdvakken en tevens wordt kort 
uitgelegd wat er daarna thuis gedaan kan worden voor de andere vakken. De lijnen zijn kort en uw 
kind kan de volgende dag al weer met haar of zijn vragen bij de juf of meester terecht. 
Wanneer we zouden kiezen voor twee hele dagen kunnen we minder zorg besteden aan uw kind, 
omdat er dan in de overige drie dagen nauwelijks zicht kan zijn op wat uw kind nodig heeft. Daarnaast 
zou een hele dag ook best belastend kunnen zijn voor uw kind. Onze opdracht is om ons op school 
vooral te richten op de hoofdvakken. Wij denken dat het voor de kinderen erg belastend of vermoeiend 
zal zijn als ze een hele lesdag uitsluitend bezig moeten zijn met de hoofdvakken.  
 
Groep 0 
Deze leerlingen mogen allemaal op hun afgesproken dagdelen naar school komen. Ook nieuwe 
leerlingen mogen instromen mits ze alleen naar binnen kunnen/durven en zindelijk zijn. 
Voor groep 0 worden ook de aangepaste schooltijden gehanteerd. 
 
Les op afstand 
Het lesgeven op afstand komt grotendeels te vervallen. De leerkrachten richten zich nu vooral op het 
lesgeven in de groep. Het aanbod wordt mogelijk aangevuld d.m.v. huiswerk. Dit kan per groep 
verschillend zijn. 
 
School gaat aan/uit 
U was gewend dat de kinderen tot half 9 buiten op het plein speelden, maar dat doen we in deze 
situatie even niet. 

▪ Alle kinderen komen ’s morgens tussen 8.15 en 8.30 uur op school en ’s middags tussen 12.15 

en 12.30 uur. 

▪ De kleuters worden bij het hek van de Hersteld Hervormde Kerk afgezet. Groep 3 t/m 8 bij de 

Dorpsweg. De leerlingen komen direct naar binnen. De groepen 3-5 gaan door de hoofdingang 

en de groepen 6-8 via hun eigen ingang aan de zijkant. 

▪ De leerlingen gaan direct naar de klas en gaan op hun plaats zitten en blijven dus niet op het 

plein of voor de school rondhangen. De jassen en tassen worden meegenomen in het lokaal. 



▪ Ouders mogen niet op het plein en de school niet binnenkomen (ook niet bij de kleuters).  Een 

uitzondering wordt gemaakt voor de ouders van de 0-groep. Zij mogen de 1e keer hun kind in 

de klas brengen, snel afscheid nemen en weer naar buiten. Ik wil hen ook vragen om bij het  

brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.  In dit kader zijn er ook geen 

wenmomenten mogelijk voor nieuwe kleuters. De volgende keer worden deze kinderen door 

een juf buiten opgevangen en naar binnen gebracht. 

▪ Zorgt u ervoor dat uw kind thuis nog naar de wc is geweest? 

▪ Het zou fijn zijn, als dit enigszins mogelijk is, om uw kind lopend naar school te laten komen 

zodat we drukte bij de fietsenstalling kunnen voorkomen. 

Als de school uitgaat, gaat het wat anders. De leerkrachten brengen zelf hun kinderen naar buiten.  
▪ Groep 3 t/m 5 gaat via de hoofdingang.  
▪ Groep 6 t/m 8 verlaten de school via de uitgang bij het fietsenhok.  
▪ Om ook dit gespreid te laten verlopen (zodat de groepen ook dan niet vermengen) gaan groep 

5 en 8 de school uit om 11.25 en 15.25 uur. Daarna gaan de andere groepen.  
▪ De groepen 0 t/m 2 gaan om 11.30 en 15.30 uur naar buiten met hun klas en lopen naar het 

hek bij de Hersteld Hervormde Kerk. Zorgt u dat u op tijd bent? Op deze manier proberen wij 
het vermengen met de andere groepen te voorkomen. 

 
Let u er als ouder op, als het noodzakelijk is om uw kind(eren) te brengen/halen, om alleen te komen 
en de afstand van 1,5 meter in acht te nemen. 
 
Pauze 
In de pauze kunnen/mogen niet alle kinderen tegelijk buiten spelen. Ook mogen groepen niet gemengd 
worden. We hebben het plein in 2 stukken verdeeld en er zijn steeds maximaal 2 (halve) groepen 
buiten aan het spelen. Alle collega's gaan met hun eigen groep naar buiten i.v.m. pleinwacht. Ook ’s 
middags hebben wij een pauzemoment ingepland. 
Wij vragen aan u als ouders om eten en drinken mee te geven wat makkelijk door de kinderen zelf 

geopend en genuttigd kan worden.  

Wij letten erop dat kinderen geen voedsel mogen delen. 

Ook is het helaas niet toegestaan om traktaties uit te delen en/of mee te nemen. 
 
Lesinhoud 
De leerkrachten zullen weer moeten werken aan de groepscultuur en de groepsdynamiek. Ook is er in 
het begin zeker ruimte voor het praten over de achterliggende tijd. Daarna richten ze zich met name 
op de (instructie van de) basisvakken. Het kan gebeuren dat ze ook huiswerk meegeven. Dit kan per 
groep verschillend zijn. 
 
Algemeen: 

▪ Wilt u op 11 mei alle boeken en materialen van school weer mee terug geven naar school? Die 
blijven daarna op school. 

▪ In de achterliggende tijd was u gewend dat er veel contact was via telefoon en mail. We willen 
u vragen om dat nu niet meer te doen, omdat de situatie gewijzigd is van het geven van les op 
afstand naar het geven van les in de klas. Bij bijzondere situaties vragen we natuurlijk om dit 
zoals gewoonlijk te delen met de leerkracht. 

▪ Mochten er ouders zijn die hun kind niet naar school willen/durven sturen: dat kind gaat dan 
verder met werken thuis, maar wel zonder begeleiding door de leerkracht. U bent dan als 
ouders verantwoordelijk voor het thuisonderwijs. Wilt u in dat geval contact met mij 
opnemen? 

▪ De RT-activiteiten blijven verder gaan via vanuit Teams en de betreffende leerlingen zullen 
begeleiding krijgen op een dagdeel dat ze thuis zijn. 

▪ Omdat er geen externen in de school mogen zijn, is er geen overblijven en worden er geen 
boeken geruild. Wel kunt u de boeken die u thuis hebt op school weer inleveren. Ook worden 
er geen gymlessen gegeven. Daarnaast mogen gesprekken met ouders niet op school gevoerd 
worden. 



Gezondheid en hygiëne maatregelen op school 

Wij volgen hierin de richtlijnen vanuit het RIVM: 
▪ Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de 

1,5 meter afstand te houden. In dit kader vragen wij aan u als ouders dat uw kind zindelijk is 

als hij/zij naar school komt. 

▪ Zou u er ook voor willen zorgen dat uw kinderen (in de onderbouw) makkelijke kleding dragen, 

zodat ze alleen naar het toilet kunnen?  

▪ Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs 

met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven. Als wij signaleren dat 

kinderen toch op school zijn, kan het gebeuren dat wij u bellen en dat u verzocht wordt om uw 

kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. 

▪ Als er iemand in het gezin benauwd is en/of koorts heeft, dan komen uw kinderen niet naar 

school. 

▪ Elk lokaal wordt voorzien van een dispenser met desinfecterende gel.  

▪ Dagelijks wordt het gebouw grondig schoongemaakt, zowel tussen de middag als aan het eind 

van de dag. 

 
Opvang 
De opvangregeling voor kinderen van ouders met vitale beroepen blijft van kracht. Wilt u, als u opvang 

nodig heeft op een dagdeel dat uw kind niet ingeroosterd is, hierover mailen naar   

opvang@julianavanstolberg.nl? 

 

Deze afspraken gelden tot 1 juni. Als er meer duidelijkheid komt of voortschrijdend inzicht kunnen er 
wijzigingen plaats vinden. 
 

Tenslotte 

Vanaf 11 mei hopen wij de kinderen weer van harte welkom te heten op onze school!  

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan hoor ik die graag! 

 

Voor alles in deze brief geldt Deo Volente.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Juf Greetje Hoevenaren, plaatsvervangend locatiedirecteur 

directie@julianavanstolberg.nl  
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