
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

  

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november werd  

duidelijk dat de scholen openblijven. Daar zijn we blij mee!  

Wel zijn de maatregelen aangescherpt. Deze maatregelen zijn bedoeld om verdere 

verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zodra de nieuwe protocollen 

gepubliceerd zijn, zullen we deze zo snel mogelijk met u delen.  

  

Vanaf maandag 29 november gaan onderstaande maatregelen bij ons op school in: 

 

 

• De zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: ook kinderen met milde 

neusverkoudheid zoals een snotneus blijven thuis en laten zich testen bij de GGD-

teststraat.  

• Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de 

GGD.  

• De leerkrachten lopen voorop in de rij door de school en zorgen op deze manier 

dat er afstand blijft tussen de verschillende groepen binnen in school.   

• Contacten tussen verschillende klassen worden zoveel mogelijk vermeden.  

• Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. Kinderen die 

niet zelf naar school toe kunnen komen worden door één ouder gebracht.  

• Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen 

hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.  

• Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.  

• Wij blijven aandacht besteden aan het handen wassen, zoals we al deden. 

• We zorgen voor voldoende frisse lucht in de lokalen en in de overige ruimtes.  

• De uitstapjes onder schooltijd komen de komende tijd te vervallen. 

  

 

Vanaf groep 6 gelden de aanvullende maatregelen: 

 

• Voor de kinderen van groep 6,7 en 8 gaat de deur om 8.15 uur open. Groep 6 kan 

naar binnen via de DAK ingang, groep 7 gaat naar binnen via de ingang van het 

plein, groep 8 gaat naar binnen bij de hoofdingang. Zij verlaten de school om 

14.55 uur via dezelfde uitgangen. 

 

• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich 

door de school bewegen.  ( Dit is een zeer dringend advies). In de klas mag het 

mondkapje af. Groep 6, Groep 7A ( juf Lisanne) en Groep 8 hebben hun eigen 

gang en toilet waar andere kinderen van andere groepen niet komen. Zij hoeven 

geen mondkapjes op wanneer zij naar het toilet gaan. Dit is alleen nodig wanneer 

zij naar beneden of naar boven lopen.  

 

• Er is ook een dringend advies afgegeven om kinderen in de bovenbouw twee keer 

per week een zelftest te laten afnemen. De praktische invulling van dit advies is 

nog niet geheel duidelijk. Wanneer daar meer over bekend is worden de ouders 

van de kinderen van groep 6 t/m 8 hierover geïnformeerd. 

 

Decembervieringen: 

Vrijdag vieren de groepen 5 t/m 8 hun Sinterklaasfeest met surprises. 

In de onderbouw worden andere leuke activiteiten gedaan. De kinderen zijn die dag, 

zoals eerder aangegeven om 12.15 uur vrij. 

Omdat het zondag 5 december is, gaat op maandag de deur om 9.20 uur open en voor 

de kinderen van groep 6t/m 8 om 9.15 uur. 

Wij hopen nog steeds dat wij het kerstdiner mogen organiseren voor alle kinderen. Over 

een aantal weken zal hier meer duidelijkheid over komen. Ook zijn wij bezig met een 

alternatief voor de kerstviering in de kerk. 



 

Besmettingen: 

Bij ons op school zijn er drie klassen waar er in meer en/of mindere mate last is van 

besmettingen onder kinderen. 

Wij blijven als school altijd in contact met de GGD om ons te laten adviseren om het 

onderwijs veilig doorgang te laten vinden.  

Tot op heden is het ons nog steeds gelukt om voor de klas bij afwezigheid van de 

leerkracht, de leerkracht te vervangen. Mocht dit door de maatregelen niet lukken, dan 

zal er zoveel mogelijk thuisonderwijs worden gegeven. 

 

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze school deze decembermaand goed 

doorkomt. We gaan er het beste van maken, met aandacht en zorg voor elkaar en doen 

dit graag samen met u. 

 

Heeft u vragen n.a.v. deze brief, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. 

mboon@parkiet.lucasonderwijs.nl of bellen naar school 070-3631369 

 

Vriendelijke groet, 

Namens het team van De Parkiet 

 

Martine Boon 

directeur 
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