
Heropeningsplan vanaf 11 mei 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Allereerst zijn wij ontzettend blij dat we weer open mogen na de meivakantie! Natuurlijk 
hebben wij ons als school te houden aan belangrijke richtlijnen. Hieronder staan de punten 
zo duidelijk mogelijk beschreven.  
 
Algemene punten 

 Wij starten met lesgeven op maandag 11 mei.  

 De kinderen kunnen 50% van de schooltijd naar school. 

 De school en dus ook de groep wordt in tweeën opgesplitst. De verdeling is a.d.h.v. 
de achternaam A t/m Z gemaakt. Hierdoor zullen de broertjes en zusjes dezelfde dag 
naar school komen. In de bijlage ontvangen jullie de verdelingslijst. Om gelijke 
aantallen te krijgen, kunnen kinderen zonder broertjes of zusjes zijn verwisseld. Het 
is dus van belang om de lijst goed te bekijken.  

 Er zijn dan twee groepen, hierna verder te noemen groep A en groep B. Zie het 
rooster hieronder. De verdeling vindt u in de bijlage. 

 
Week 20, 21 en 22 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep A 
08.30 – 15.00 

Groep B 
08.30 – 15.00 

Groep A/B 
08.30 – 12.15 

Om de week wisselen! 

Groep A 
08.30 – 15.00 

Groep B 
08.30 – 15.00 

 
De eerste woensdag komen er geen kinderen op school. Zo behouden we een eerlijke 
verdeling van schooltijden en hebben leerkrachten goed de tijd om de roosters van het 
thuiswerken op orde te brengen. 
 
Het naar school komen/ vertrekken: 

 De kinderen worden door één ouder naar school gebracht en opgehaald. De ouders 
mogen niet op het schoolplein komen. 
De leerkrachten van groep 1/2 a en 1/2 b staan op het kleuterplein buiten uw kind op 
te wachten. U kunt uw kind gemakkelijk over het muurtje heen tillen en de kinderen 
lopen dan naar hun leerkracht.  
Groep 1/2 A, mag spelen op het plein bij het klimrek. 
Groep 1/2 B, mag spelen in de zandbak 
Groep 1/2 C, mag spelen op het afgebakende stukje plein. ( groene schoolplein) 
De leerlingen lopen dan iets later de school in met de leerkracht. 

  



 

 De leerkrachten van groep 3 t/m 8 staan buiten op het plein. Hierbij staat de 
leerkracht van groep 3 ook aan de kant waar vroeger de grote boom stond. Zo 
kunnen de kinderen ook over het randje naar hun juf lopen. 
 
De kinderen verzamelen bij hun leerkracht, zonder daarbij met andere kinderen te 
spelen. Wij hebben een rooster om op een goede manier de school in te lopen. 
Hierdoor verzamelen we tussen 8.15 uur en 8.20 uur. Het is fijn wanneer uw kind op 
tijd is, zodat alle groepen op tijd kunnen beginnen. 
Ook het naar buiten gaan aan het eind van de schooldag verloopt op die manier. 
Hierdoor kan het zijn dat niet iedere klas om precies 15.00 uur buiten is. 

 
Hieronder ziet u  het overzicht van het bovenbouwplein, met de plekken waar de klassen 

verzamelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Gedurende de dag 

 Leerlingen onderling uit dezelfde klas hoeven zich niet te houden aan de 1,5 meter 
regel. Wel zullen we de kinderen ( waar dit mogelijk is) verspreid laten zitten.  

 De lessen: de leerkrachten zorgen op de dagen dat de kinderen op school zijn voor de 
instructiemomenten. Voor de andere dagen is er een thuiswerkprogramma. Dit zal 
bestaan uit een werkschema wat de kinderen thuis kunnen maken. Er zullen geen 
filmpjes of teammomenten zijn, de leerkrachten geven lessen aan de kinderen op 
school.  

 De huidige buitenspeelroosters ( kleine en grote pauze) zijn aangepast, zodoende 
spelen de leerlingen alleen met leerlingen uit hun eigen klas.  

 Alle kinderen maken gebruik van de overblijf. Zo is er het minst heen- en weer 
verkeer en ouders die bij school staan. 

 Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (RIVM 
richtlijn). Oudergesprekken vinden eventueel digitaal plaats. Ouders zijn niet 

aanwezig in het schoolgebouw.  

 Gymlessen: Elke groep (A en B) krijgt 1 keer in de week gymles. Het kan zijn dat dit in 
de eerste week niet wordt gehaald. We willen namelijk de eerste week met iedere 
groep wel in de klas starten en niet bij de gym.   

 Er zijn kinderen die op dit moment Chromebooks lenen van school. Deze 
Chromebooks mogen de komende weken ook thuis blijven. Er zijn genoeg 
Chromebooks om in de klassen mee te werken. Wanneer een kind een Chromebook 
deelt, zorgen wij ervoor dat hij aan het eind van de dag schoongemaakt wordt. 
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Na-schoolse opvang:  
De kinderen mogen gebruik maken van de na-schoolse opvang op de dagen dat zij ook naar 
school gaan. Neem voor de exacte afspraken contact op met uw opvangpartner. 
 
Gezondheid en hygiëne: 
Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen: 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende 
maatregelen van kracht:  

 Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis. (verkouden, niezen, 
hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts) 

 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).  

 Als een leerling ziek wordt, moet het direct worden opgehaald door de ouder.  
 
Thuisblijfregels – gezondheid personeel: 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat leerkrachten 
thuisblijven bij de volgende klachten:  

 Verkoudheid.  

 Niezen.  

 Hoesten.  

 Keelpijn.  

 Moeilijk ademen.  

 Koorts. 
 
We zullen er alles aan doen om de school deze dagen open te houden. Wanneer er te veel 
mensen niet aanwezig kunnen zijn, zijn we genoodzaakt om klassen naar huis te sturen. 
Uiteraard hopen we dat dit niet nodig zal zijn. 
 
Hygiënemaatregelen: 
Scholen dragen er zorg voor 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.  

 Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.  
 
 
  



Vitale beroepen: 
Kinderen van ouders met vitale beroepen draaien mee met de 50% school.  
Alleen als er voor kinderen die nu gebruik maken van de opvang op school meer opvang 
nodig is dan die 50% en er geen mogelijkheden zijn bij de buitenschoolse opvang kunt u 
contact opnemen met school. Deze kinderen zullen buiten hun schooldagen dan apart 
moeten worden opgevangen.  
Wanneer iedereen bekijkt wat er mogelijk is met opvang en werk, helpen we elkaar. 
Wanneer er echte problemen ontstaan kunt u met mij contact opnemen via de mail. Graag 
zo spoedig mogelijk. 
 
Overige punten in de periode t/m 31 mei: 
De sportdag op woensdag 20 mei komt te vervallen. 
De avond4daagse komt te vervallen. 
De schoolfotograaf van 15 mei wordt verzet 
De kleuterrapporten gaan niet mee op 27 mei. 
 
Tot slot: 
We wensen iedereen een fijne meivakantie toe. In de meivakantie geven wij geen werk mee 
naar huis. Wel treft u een bijlage met ideeën van wat u met uw kinderen zou kunnen doen in 
de vakantie. 
Bekijkt u vooral ook het filmpje van ons team met tips voor de meivakantie, met het 
bijbehorende bingospel (zie bijlage)! 
https://www.youtube.com/watch?v=-zTNXi8nBSE&feature=youtu.be 
 
Op een later moment ontvangt u informatie van de leerkracht over het 
thuiswerkprogramma van de eerste week. 
 
Wij hopen alle kinderen weer gezond te mogen ontmoeten na de vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van De Parkiet 
 
Martine Boon 
directeur 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-zTNXi8nBSE&feature=youtu.be

