
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
 
Allereerst zijn wij ontzettend blij dat we weer met de hele groep bij elkaar zijn vanaf 8 juni.  
Natuurlijk zijn er richtlijnen waar wij ons als school aan zullen houden.  
 
Het naar school komen/ vertrekken: 

• De kinderen worden door één ouder naar school gebracht en opgehaald.  

• De ouders mogen niet op het schoolplein, of in de school komen. 

• Wilt u er met elkaar op letten dat u onderling  als ouder ook 1,5 meter afstand houdt 
van elkaar? 

• De leerkrachten van de groepen 1/2 zullen op de vertrouwde plek op het plein staan, 
waarna ze met de kinderen naar binnen gaan. Wilt u alstublieft op tijd komen? Indien 
u een keer te laat bent, kunt u aanbellen aan de voordeur bij de Parkietlaan. 

• De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen zelf door de ingang van de schoolpleinkant of 
zijdeur naar binnen lopen, vanaf 8.20 uur is de deur open. Zij kunnen naar hun eigen 
lokaal lopen. Om 8.30 uur sluit deze deur en kan er ook aangebeld worden bij de 
hoofdingang op De Parkietlaan. 

 
Gezondheid en hygiëne: 
Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen: 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn de volgende 
maatregelen nog steeds van kracht:  
 
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

• Neusverkoudheid 

• Hoesten 

• Moeilijk ademen/ benauwdheid 

• Tijdelijk minder ruiken/ proeven 

• Een leerling met koorts boven de 38 °C blijft thuis 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen 
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als 
hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer 
informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels  

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling 
weer naar school en de opvang.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij 
is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ 
informatiebriefhuisgenootthuis 

• Als een leerling ziek wordt, moet het direct worden opgehaald door de ouder.  

• Leerlingen met bovengenoemde klachten kunnen worden getest door de GGD. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen. U kunt 
bellen naar: 0800-1202. 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen


We merken dat ouders de school heel goed op de hoogte houden van alle ontwikkelingen 
van thuis. Dit is ook een voorwaarde om met elkaar goed te kunnen handelen. Blijft u dit ook 
vooral doen. Indien u twijfels heeft of wilt overleggen, kunt u altijd contact opnemen met de 
leerkracht of met ondergetekende. 
 
Thuisblijfregels – gezondheid personeel: 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat leerkrachten 
ook thuisblijven bij de boven genoemde klachten. Met elkaar proberen we de leerkrachten 
indien nodig zo goed mogelijk te vervangen. 
 
Hygiënemaatregelen: 
We blijven als school zorgdragen dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel 
mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:  

• In alle klassen wordt extra aandacht besteed aan handen wassen. Dit doen we ook 
regelmatig en op vaste momenten van de dag.  

• In de klassen is zeep en zijn papieren handdoekjes aanwezig.  

• We blijven in de klassen aandacht houden voor het niezen in de ellebogen. 

• We hebben extra aandacht voor schoonmaak. 
 
Overblijf: 
We hanteren vanaf 8 juni weer het normale rooster van aanwezigheid bij de overblijf. 
De kinderen die voor deze situatie thuis aten, mogen nu ook weer thuis eten. De ouders 
halen de kinderen buiten het schoolplein om 12.00 uur op en de leerlingen mogen om 13.00 
uur weer zelfstandig de school in lopen. 
Indien u, gezien de situatie, de laatste periode wel gebruik wilt maken van de overblijf, kunt 
u dit via  MijnSchoolinfo aan de groepsleerkracht laten weten. U ontvangt dan vanuit school 
een e-mail met informatie en bevestiging.    
 
Gym: 
Het gymrooster wordt weer als vanouds gehanteerd. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben 
gym op maandag, dinsdag en eens in de maand is er een extra gymles op woensdag. Deze 
lessen zullen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Denkt u aan goede schoenen voor buiten? 
 
Schoolfotograaf 
Noteert u alvast in uw agenda dat de schoolfotograaf dit jaar alsnog komt op donderdag 18 
juni. 
 
Met elkaar gaan we verder met zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen voor alle kinderen. 
 
Vriendelijke groet, 
Namens het team van De Parkiet 
 
Martine Boon 
directeur 
 
 


