
                                          

Update 7   24 – 4 – 20       

 

Beste ouders / verzorgers, 

In deze update vooral nieuws aansluitend bij de gefaseerde opening van de scholen vanaf 11 mei. Na de 

veranderingen van fysiek onderwijs naar onderwijs op afstand mogen wij onze leerlingen eindelijk weer vaker in 

het echt zien. Ik heb met enorm veel bewondering voor mijn collega’s mee mogen kijken bij al het werk wat zij 

hebben verzet. Meegekeken naar de filmpjes met opdrachten, naar de werkboekjes en challenges, mee gekeken 

met lessen via Teams en Parro. Ik ben trots op het feit dat zo veel van mijn leerkrachten toch veel, heel veel 

contact hebben gelegd met hun groep en met hun kinderen individueel en ik weet dat er veel en veel meer uren 

zijn gemaakt door de meeste leerkrachten. Een reactie hierop kan zijn: dat is hun werk en thuis hebben we ook 

met dubbele taken gewerkt en moeten dealen. Zeker, en dat is iets om net zo trots op te zijn. Zonder jullie hulp, 

steun, inzet en betrokkenheid hadden wij dit nooit kunnen doen! 

In de afgelopen dagen zijn we hard bezig geweest met het vinden van een vorm waarin we weer gedeeltelijk open 

kunnen. Dat kost(te) nogal wat hoofdbrekens. Er zijn talloze aspecten waar we rekening mee willen (moeten) 

houden en we hebben ontdekt dat je bij elke keuze voor het een wel weer iets tekort schiet bij het ander. Het 

(uitgebreide) herstartplan is besproken met het team en de Mr. Het voldoet voor het belangrijkste deel aan de 

richtlijnen die ons door de overheid zijn opgedragen. Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van plaatselijke en of 

schoolafhankelijke omstandigheden. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u deze natuurlijk altijd aan mij 

stellen. Ik ben bereikbaar via: ingrid.vanheezen@openbaaronderwijspresent.nl. 

De richtlijnen en de plannen die ik hieronder met u deel gelden voor de periode 11 mei t/m 29 mei. Waarschijnlijk 

volgen hierna weer aanpassingen. 

• Vanaf 11 mei zullen we leerlingen gefaseerd op twee dagen (maandag en donderdag en dinsdag en 

vrijdag) uitnodigen om fysiek op school te zijn. Voor deze dagen gelden de gewone schooltijden. 

• De dagen dat leerlingen niet op school zijn zullen zij verder kunnen werken (onderwijs op afstand) aan 

hun taken (en) op basis van de uitleg die zij op hun schooldagen hebben ontvangen. 

• Via de leerkracht(en) van de groep ontvangt u de indeling. Hierop vindt u de namen van welke leerlingen 

op welke dag worden verwacht. (indeling volgt vandaag). Wij willen deze indeling graag zo veel mogelijk 

in tact houden er is flink over nagedacht, maar als u een vraag heeft kunt u deze VANDAAG nog via de 

leerkracht(en) stellen. Wij denken graag met u mee, maar voor elke verdeling geldt: de leerlingen moeten 

een beetje evenredig verdeeld blijven. Tussentijds veranderen (na de start op 11 mei) wordt door het 

RIVM / ministerie afgeraden. 

• Wij hebben e.e.a. zo ingedeeld dat broertjes en zusjes op gelijke dagen naar school gaan. Dit scheelt 

verkeersbewegingen en geeft ouders de gelegenheid om twee dagen thuis (of elders) aan het werk te zijn. 

• Als u uw zoon of dochter, met reden, nog niet naar school wilt laten gaan, wilt u dit dan voor 11 mei as. 

doorgeven aan de leerkrachten en aan de directie. 

• Het verzoek om zo min mogelijk gebruik te maken van de noodopvang blijft gelden (richtlijnen uit de mail 

van 16 maart jl). Wij hopen dat u door het gedeeltelijk open gaan van de school uw werk en de 

schooldagen van uw kind(eren) kunt combineren. Ook het onderling (ouders onderling) gezamenlijk 
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oplossen wordt door de nieuwe richtlijnen van het RIVM meer mogelijk gemaakt. Omdat alle leerkrachten 

weer voor de groepen staan, zijn er geen extra collega’s meer voor noodopvang beschikbaar. Het ‘zo 

maar’ inschuiven van extra leerlingen ivm noodopvang heeft grenzen (fysiek en bij weer een verandering) 

en deze zullen we dan ook op tijd aan (moeten) geven. 

• We gaan werken met tijdsintervallen voor brengen en halen en met specifieke in- en uitgangen. Het is de 

bedoeling en zeer belangrijk dat iedereen hier zich aan houdt. (het complete schema staat onder deze 

brief) 

• Ouders betreden de school en het schoolplein niet / zo min mogelijk (behalve na afspraak en alleen dan in 

uitzonderlijke situaties). De oudere leerlingen komen dan ook zo veel mogelijk zelfstandig naar school.  

• De leerkracht staat bij de in- en uitgang om leerlingen op te wachten en weer mee te geven. Ook hiervoor 

geldt: afstand. 

• Voor de groepen waarvan de leerkrachten vallen in de risicogroep en die dus nog niet op school kunnen 

zijn volgens het RIVM, zal het onderwijs op afstand nog worden voortgezet. Deze ouders zullen hierover 

apart worden geïnformeerd. 

            Verder vragen wij u om: 

• Kleding aan te trekken die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden' vastgemaakt'. De 

kinderen hebben gewoon gym op de dagen dat ze anders ook gym hebben. Wij zullen de gymlessen zo 

veel mogelijk op school / buiten geven (en zullen nog geen gebruik gaan maken van de gymzaal op de 

Buurt). Zorgt u aub voor makkelijke kleding (mn bij de jonge kinderen). Altijd kleding die ze zelf aan en 

uit kunnen trekken. 

• Eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen lastige bekers en 

schoongemaakt fruit in stukjes). 

• De 1,5 meter afstand tussen ouders onderling en ouders en leerkrachten te respecteren. 

            Waar zorgen wij voor: 

• Een passend onderwijsaanbod waar er extra aandacht is voor de emotionele ontwikkeling. 

• Extra schoonmaak rondes en ventilatie van de lokalen. 

 

In geval van ziekte:  

• Indien uw kind de bekende verschijnselen vertoont, dan mag uw kind niet naar school. Volg hiervoor de 

richtlijnen van het RIVM. Uw kind volgt dan gewoon het onderwijs op afstand zoals in de afgelopen 

periode.  

• Ook voor de leerkrachten gelden de regels van het RIVM. Hierdoor zal er waarschijnlijk eerder een 

ziekmelding van een leerkracht komen. Indien dat zo is wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. Voor die 

dag / dagen geldt dan: thuisonderwijs zoals in de afgelopen periode. https://www.rivm.nl/coronavirus-

covid-19/vragen-antwoorden 

Kamp, excursies en schoolreisjes zijn allemaal afgezegd. Eindfeesten, musical of film zullen per locatie worden 

bekeken en worden gecommuniceerd met de leerlingen en ouders van de betreffende groep(en). 

Verjaardagen in de klas kunnen (moeten!) gewoon gevierd worden, m.b.t. traktaties houden wij nog even een 

slag om de arm.   

Voor nu wens ik u alvast een prettige en rustige meivakantie. Ik hoop dat u en uw kinderen deze periode toch 

ruimte vinden om ontspannen met elkaar samen te zijn en binnen alle geldende beperkingen wat rust met elkaar 

te vinden. Daar zijn we allemaal erg aan toe en het is u allen van harte gegund. 

 Ingrid 
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Padland 

 Tijdvak 1 : brengen Tijdvak 2: halen 

1-2A  
Ma + do groep 

08.40-8.50 * kleuteringang 14.10-14.20* kleuteringang 
 

1-2A  
di + vrij groep 

08.40-8.50 * kleuteringang 
 

14.10-14.20* kleuteringang 
 

1-2B 
ma en do groep 

08.20-8.30 * kleuteringang 
 

13.50-14.00* kleuteringang 
 

1-2B  
di en vrij groep 

08.20-8.30 * kleuteringang 
 

13.50-14.00* kleuteringang 
 

     

3  
Ma + do groep 

08.40-8.50 Ingang 
achterplein 

14.10-14.20 Ingang 
achterplein 

3  
di + vrij groep 

08.40-8.50 Ingang 
achterplein 

14.10-14.20 Ingang 
achterplein 

4  
ma en do groep 

08.20-8.30  hoofdingang 13.50-14.00 hoofdingang 

 4  
di en vrij groep 

08.20-8.30  hoofdingang 13.50-14.00 hoofdingang 

     

5  
Ma + do groep 

08.40-8.50 
 

hoofdingang 14.10-14.20 
 

hoofdingang 

5  
Di + vrij groep 

08.40-8.50 
 

hoofdingang 14.10-14.20 
 

hoofdingang 

     

6  
ma en do groep 

08.20-8.30 Ingang 
Kasteelkant 

13.50-14.00 Ingang 
Kasteelkant 

6  
di en vrij groep 

08.20-8.30  Ingang 
Kasteelkant 

13.50-14.00 Ingang 
Kasteelkant 

     

7  
Ma + do groep 

08.40-8.50 Ingang 
Kasteelkant 

14.10-14.20 Ingang 
Kasteelkant 

7  
di + vrij groep 

08.40-8.50 Ingang 
Kasteelkant 

14.10-14.20 Ingang 
Kasteelkant 

     

8  
Ma + do groep 

08.30-8.40 Ingang 
bibliotheek 

14.00-14.10 Ingang 
bibliotheek 

8  
Di + vrij groep 

08.30-8.40 Ingang 
bibliotheek 

14.00-14.10 Ingang 
bibliotheek 

     
 

 



 



 


