
Beste ouders(s) en verzorger(s), 
 
Nog een paar dagen en dan mag onze school weer open. Wij hebben er zin in! 
In onze vorige brief van vrijdag 24 april, staan alle afspraken in het heropeningsplan. 
Wij willen u vragen die mail nog eens goed door te lezen, voordat uw kind naar school gaat. 
Hieronder vindt u nog een nadere toelichting over enkele punten. 
 
De schooldagen voor groep A (geel)  De schooldagen voor groep B (blauw) 
Maandag 11 mei, donderdag 14 mei  Dinsdag 12 mei, vrijdag 15 mei 
Maandag 18 mei, woensdag 20 mei  Dinsdag, 19 mei 
Maandag 25 mei, donderdag 28 mei  Dinsdag 26 mei, woensdag 27 en vrijdag 29 mei. 
 
Brengen en halen: 
Wanneer kinderen zelfstandig naar school kunnen komen en gaan, is dit het meest 
wenselijk. 
Wanneer kinderen worden gebracht en opgehaald van school mag dit door één ouder 
worden gedaan. Daarbij willen we nogmaals benoemen dat ouders niet op het schoolplein 
mogen komen. Wij gaan ervan uit dat u allen er op zal letten dat u anderhalve meter afstand 
zal behouden van elkaar. Wilt u wanneer u uw kind komt brengen en ophalen zo spoedig 
mogelijk weer vertrekken, zodat er weer meer ruimte is voor andere ouders. 
 
Belangrijk is te melden dat de groepen buiten op het plein verzamelen en gezamenlijk met 
de klas naar binnen lopen. Er staan vakken met krijt aangegeven. De kinderen verzamelen in 
de vakken. Voor de kleuters is geen vak, zij mogen, nadat ze hun juf hebben begroet, op hun 
deel spelen tijdens het wachten. 
 
Het is dus van groot belang dat alle kinderen op tijd op school zijn. De eerste groep zal rond 
8.20 starten met naar binnen lopen. 
De leerkrachten verzamelen op het plein, zie het schema hieronder. De kinderen die gebruik 
moeten maken van de extra noodopvang mogen verzamelen bij de voordeur. Daar worden 
ze door de betreffende leerkracht mee naar binnen genomen om 8.20 uur. 
 
Midden-bovenbouwplein     kleuterplein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het vertrekken van school gaat op dezelfde manier. De leerkracht loopt hierbij ook mee naar 
buiten.  
Groep 8A vertrekt om 14.50 uur naar beneden, Dak uitgang en naar de fietsenstalling. 
Groep 6 vertrekt om 14.50 naar beneden, hoofdingang fietsenstalling. 
Groep 8B vertrekt om 14.55 uur naar beneden, Dak uitgang en naar de fietsenstalling. 
Groep 3 vertrekt om 14.55 via de schoolplein ingang, naar het brengpunt. 
Groep 7 vertrekt om 14.55 via Dak uitgang, over het grote schoolplein naar de fietsenstalling 
Groep 4 vertrekt om 15.00 uur via de DAK uitgang, naar het midden-bovenbouwplein. 
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Groep 5A vertrekt om 15.00 uur via de hoofduitgang 
Groep 5B vertrekt om 15. 00 uur via de schoolplein uitgang. 
De kinderen van de noodopvang vertrekken via de hoofduitgang om 15.00 of blijven in het 
lokaal tot de BSO komt. 
 
De kleuterklassen zullen om 15.00 uur via het kleuterplein, op hun eigen deel kunnen 
worden opgehaald. 
 
Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat de na-schoolse opvang de kinderen om  
15.05 uur /15.10 uur ophaalt. Kinderen die hiervan gebruik maken en eerder ‘vrij’ zijn mogen 
in de klassen even wachten. 
 
Gym: 
Wij zullen zoveel mogelijk buiten gymmen met de kinderen. De kinderen zullen zich niet 
geheel hoeven om te kleden. Een t shirt wisselen is daarbij wel mogelijk. Denk er aan dat uw 
kind schoenen aan heeft waarop gerend kan worden. Slippers en hakken zijn hier niet 
geschikt voor. Bij regen of erg slecht weer zullen we binnen gymactiviteiten doen met een 
gematigde intensiteit. Hiervoor zijn de binnenschoenen met witte zool noodzakelijk. We 
mogen de kleedkamers zo min mogelijk gebruiken en hierdoor zal volledig omkleden niet 
mogelijk zijn. 
 
Schoolmelk: 
Omdat het voor de organisatie van schoolmelk niet mogelijk is om van iedere school te 
bepalen wanneer de kinderen wel of niet op school zijn, hebben zij besloten nog geen 
schoolmelk te leveren. Uiteraard krijgt u later uw geld terug. Dit wordt gedaan nadat voor 
hen bekend is wanneer de scholen weer geheel open gaan. Dan wordt er bekeken wat u te 
veel heeft betaald. Eigen drinken meegeven is dus nog even nodig. 
 
Jarigen: 
Er zijn kinderen jarig en jarig geweest. 
Wanneer uw kind wil trakteren is het belangrijk dat u hiervoor contact opneemt met de 
leerkracht via Mijnschoolinfo. Zij kunnen dan kijken wanneer het een goed moment is om de 
verjaardag te vieren. 
We willen u hierbij vragen om voor een verpakte traktatie te zorgen, zodat hij ook 
meegegeven kan worden naar huis.   
 
Wanneer is de school weer volledig open? 
Op deze vraag is gisteren tijdens de persconferentie nog geen antwoord gegeven. Wij 
verwachten dat daar rond 21 mei antwoord op zal komen. 
 
We hopen iedereen gezond te mogen ontmoeten volgende week! Heeft uw kind nog 
verkoudheidsklachten dan kunt u uw kind ziekmelden via MijnSchoolinfo. Vergeet u dan ook 
niet de BSO te infomeren? 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van De Parkiet 
 
Martine Boon 
directeur 


