
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
 
De zomervakantie is bijna voorbij. Misschien was deze voor u een beetje anders dan anders. Toch 
hopen wij dat u een mooie zomer heeft gehad. Maandag begint school weer en mogen we er met 
elkaar weer een mooi schooljaar van maken.   
 
Quarantaine na vakantie 
Komt u terug uit een land waarbij het advies is om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan? U mag dan 
10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. Uw zoon of dochter (van 4 tot en met 12 jaar) 
mag wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. 
Natuurlijk blijft hij/zij thuis bij gezondheidsklachten. We zullen als school geen verzuimmelding 
maken voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de 
zomervakantie niet naar school kunnen. 
 
Ventilatie in school 
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden 
van het coronavirus. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om 
voor de ventilatie in gebouwen af te wijken van de huidige eisen waar scholen aan moeten voldoen. 
Wij hebben gecontroleerd of ons gebouw voldoet aan deze eisen. Dit is zo. Daarnaast zullen we 
lokalen zoveel mogelijk ventileren/spuien door ramen/deuren (tegen elkaar) open te zetten. 
 
Wel of geen mondkapjes in school 
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt voor zowel leerlingen als medewerkers in school geen 
verplichting voor het gebruik van mondkapjes.  
 
Samen houden we corona onder controle 
We blijven zoveel mogelijk dezelfde regels als voor de vakantie hanteren. 
Dit betekent dat ouders niet mee in de school komen.  
De kleuters verzamelen zich vanaf 8.20 uur op het plein waar de leerkrachten staan om de kinderen 
op te vangen. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen vanaf 8.20 uur zelf de school inlopen naar hun lokaal. 
Op de eerste maandag zullen alle leerkrachten wel om 8.20 uur buiten verzamelen om met de 
leerlingen naar het juiste lokaal te lopen. 
Om 14.50 uur mogen de kleuters opgehaald worden en om 14.50 uur mogen de groepen 7 & 8 naar 
huis. ( Hierdoor is het al een stuk rustiger bij de fietsenstalling.) 
Vanaf 14.50 uur mogen de ouders van de groepen 3 en 4 verspreid op het plein staan om de 
kinderen op te vangen. Van de kinderen van groep 5 & 6 verzamelen de ouders zich op de stoep rond 
het plein, waarbij u als ouders een ophaalplek kan afspreken. 
Wij willen u vragen dat kinderen zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis gaan. Indien zij 
gebracht of gehaald moeten worden dat dit door één ouder uit het gezin zal gebeuren. 
Wij gaan er vanuit dat ouders onderling voldoende afstand van elkaar bewaren. Help elkaar hier ook 
aan herinneren. 
 
De kinderen die niet naar de overblijf gaan kunnen om 12.00 uur worden opgehaald en de kinderen 
mogen om 13.00 uur zelf de school inlopen. 
 
  



Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de 

start van dit nieuwe schooljaar de volgende basisregels: 

• We wassen vaak onze handen met water en zeep. 

• We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog 

• Na school gaan we direct naar huis of de bso. 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand. (Leerlingen hoeven geen afstand te bewaren.) 

• Bij (milde) klachten, blijf thuis.  
 
Ziekmeldingen kunt u doen via Mijn Schoolinfo. 
 
Wij als team hebben ook afspraken over het ontsmetten van de tafels, de schoonmaak, het maximaal 
aantal mensen in onze personeelskamer of nevenruimte en de ventilatie. Kortom, wij gaan samen 
met u ons best doen om de start van het schooljaar goed en veilig te laten verlopen. 
 
Tijdens de zomervakantie: 
In de vakantie is er op onze school hard gewerkt. In het hele gebouw, in de gangen en in alle lokalen 
liggen nieuwe vloeren.  Ook is er een nieuwe gymzaalvloer aangebracht ( Deze is zondag helemaal 
klaar). We zijn zelf erg enthousiast over het resultaat en willen jullie ook alvast een indruk geven met 
onderstaande foto’s. 
 

 
 
 
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Dan kunt u mailen naar 
info@parkiet.lucasonderwijs.nl 
 
Wij kijken uit naar een mooi nieuw schooljaar! 
 

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van De Parkiet 

Martine Boon 

directeur 

 

 


