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Beste ouders/verzorgers,  

We kijken er naar uit om de kinderen weer te zien!  

 

Als school hebben we ervoor gekozen om de groepen te splitsen in een A en een B groep, waarbij de 

A groep op maandag en donderdag naar school gaat en de B groep op dinsdag en vrijdag. Voor de 

vakantie heeft u al te horen gekregen in welke groep uw zoon/dochter zit, groep A of groep B. 

 

De verwachting is dat de 50% bezetting een aantal weken zal duren. Hoe het daarna tot aan de grote 

vakantie zal gaan, zal afhangen van de landelijke bevindingen en hoe goed iedereen zich aan de 

regels blijft houden.  

 

De groep die thuis is krijgt opdrachten mee die in de klas zijn uitgelegd en zelfstandig gemaakt 

kunnen worden. Hiervoor zullen ook de digitale verwerkingsprogramma’s nog worden ingezet. 

De kinderen die de dag niet op school zijn, maar wel vragen hebben, kunnen deze vragen stellen op 

het moment dat ze weer op school zijn. 

 

Week 1, 11 t/m 15 mei 

 Maandag 11/5 Dinsdag 12/5 Woensdag 13/5  Donderdag 

14/5 

Vrijdag 15/5 

School 

8.30u – 14.45u 

Groep A Groep B leerkrachten Groep A Groep B 

Thuiswerken Groep B Groep A kinderen 

werken thuis 

Groep B Groep A 

 

Nb: op de vrijdag gaat ook groep 1 t/m 4 tot 14:45 uur naar school  

Week 2, 18 t/m 20 mei 

 Maandag 18/5 Dinsdag 19/5 Woensdag 20/5  Donderdag 

21/5 

Vrijdag 22/5 

School 

8.30u – 14.45u 

Groep A Groep B leerkrachten Hemelvaart, de school is dicht en 

er is geen thuiswerk 

Thuiswerken Groep B Groep A kinderen 

werken thuis 
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Na Hemelvaart gaan we met dit rooster door of misschien mogen tegen die tijd alle kinderen naar 

school. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. 

 

Bij de verdeling van de kinderen hebben we rekening gehouden met kinderen uit hetzelfde gezin en 

kinderen in de noodopvang. We beseffen dat de kinderen zo niet al hun klasgenootjes zien. De 

groepen 7/8 splitsen we wél per groep, omdat we met groep 8 willen gaan oefenen voor de musical.    

 

We houden als school de richtlijnen van het RIVM aan. Als uw zoon/dochter klachten (verkoudheid, 

koorts, etc) heeft, is het belangrijk dat hij/zij thuis blijft. Heeft uw zoon/dochter last van allergieën 

zoals bijvoorbeeld hooikoorts, dan is het belangrijk de leerkracht hierover via mail in te lichten. 

Mocht uw kind op school ziek worden of klachten krijgen, dan wordt u gebeld en verzocht uw 

zoon/dochter op te komen halen. 

 

Als een leerkracht afwezig is of ziek wordt, dan vragen we vervanging aan. Mocht er geen vervanging 

zijn dan zal de groep die dag thuisblijven. Er is deze dag geen onderwijs. Dit proberen we op tijd te 

communiceren.  

 

We gaan ervan uit dat we alle kinderen na de meivakantie weer mogen verwelkomen. Mocht het zo 

zijn dat u uw kind(eren) thuis wilt houden, is het belangrijk dit zo snel mogelijk bij ons te melden. 

Voor deze kinderen wordt geen apart thuisonderwijs ingericht.  

 

Praktische informatie voor de schooldag: 

- De kinderen kunnen hun jas en tas aan de kapstokken hangen, maar eten en drinken blijft in de tas. 

We vragen u dan ook om geen eten en drinken mee te geven dat in de koelkast moet. De kinderen 

hebben zo hun eigen spullen bij zich en dat voorkomt ook onnodig lopen door de school gedurende 

de dag.  

- Voorlopig vieren we verjaardagen zonder traktatie. 

- De pauzetijden worden verspreid, zodat de kinderen niet met de andere kinderen in aanraking 

komen. De overblijfdagen van ouders komen voorlopig tot aan 1 juni te vervallen.  

- De gymlessen komen de komende weken te vervallen. 

- Voor volwassenen blijft de 1.5 m regel gelden. We vragen u om uw zoon/dochter buiten het hek 

gedag te zeggen en niet op het schoolplein te komen. De kinderen worden bij het hek opgevangen 

door medewerkers die ze wijzen waar ze naartoe moeten of begeleiden naar hun juf/meester. We 

vragen u ook zoveel mogelijk om de kinderen van de groepen 5 t/m 8 alleen naar school te laten 

komen, lopend of met de fiets.  

- Mocht u uw kind brengen dan vragen we u om dat door 1 ouder te laten doen. 
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- We verzoeken u dringend, mocht u met de auto moeten komen, om deze verder weg in de wijk te 

parkeren en lopend naar school te komen. Voor Zuid kan dat in de Pinksterbloem, Fluitekruid of 

Grasmuur en voor Noord kan dat op de parkeerplaats bij de Action.  

- Tot nader order komen er géén ouders en andere externen in de school.  

- We vragen u alleen voor dringende zaken (ziek melden) telefonisch contact op te nemen. Voor alle 

andere vragen kunt u de leerkracht mailen. 

- Om 14:40 uur zullen eerst de bovenbouw kinderen naar huis gaan en daarna pas de jongere 

kinderen. De juf of meester brengt uw kind naar de poort en we vragen u op gepaste afstand (1.5 m)  

van de andere ouders te wachten.  

 

Welbevinden en onderwijs 

De eerste dagen zullen we besteden aan elkaar. We willen graag weten hoe het met iedereen gaat en 

we willen ook ervaringen met elkaar uitwisselen. Het is fijn om elkaar weer echt te zien, maar we 

zullen ook weer aan elkaar moeten wennen. 

 

In de periode tot aan de zomervakantie zullen we ons voornamelijk richten op de basisvakken 

taal/spelling, lezen/begrijpend lezen en rekenen. Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning en 

besteden we heel veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. 

 

De verschillende bouwen hebben overleg gehad en met elkaar afgestemd welke leerdoelen dit 

schooljaar relevant zijn en nog haalbaar zijn. Hierop hebben de groepen een planning gemaakt. 

 

De afgelopen weken hebben we op een andere manier gewerkt. Kinderen komen niet terug met een 

achterstand of voorsprong, maar met een andere beginsituatie. We zullen hier ons onderwijs op 

afstemmen om zo iedereen recht te doen.  

 

(Nood)Opvang 

Kinderen met ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen kunnen ook na de meivakantie 

gebruikmaken van de noodopvang. Moet u gebruikmaken van noodopvang  dan kunt u Marike 

mailen mketelaars@montessori-groenering.nl. Vermeld in de mail de naam van uw kind, op welke 

dag(en) en de tijd u gebruik moet maken van de noodopvang. De noodopvang geldt tussen 8:30 - 

14:45 uur (woensdag van 8:30 - 12:00 uur). De noodopvang zal alleen op locatie Zuid zijn.  

 

Van Zonnekinderen hebt u een mail gehad dat de BSO alleen aansluitend aan de schooldagen van uw   

kind opgenomen kan worden. Moet u hiervoor dagen ruilen dan vragen wij u dat in kindplanner zsm 

te doen. Op basis van beschikbaarheid van medewerkers keuren we het goed of af. Mocht u de 

komende weken geen gebruik maken van de BSO wilt u uw kind dan afmelden in kindplanner. 
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Hygiëne 

Op school zullen we met de kinderen de voorgeschreven hygiëne regels doornemen en opvolgen. Dat 

betekent dat de kinderen bij binnenkomst ‘s morgens en voordat ze naar huis gaan hun handen 

wassen. Ook voor ieder eet- en drinkmoment en na toiletbezoek worden de handen gewassen. Op 

alle toiletten zijn zeep en papieren handdoekjes aanwezig. Dagelijks wordt er in de school grondig 

schoongemaakt en is er overdag een interieurverzorger aanwezig die deurklinken, tafelbladen, wc’s, 

etc extra schoonmaakt. 

 

Kamp en musical groep 8 

Zoals jullie voor de vakantie in de brief van Mieke Wessels al hebben kunnen lezen gaat het 

Vlielandkamp niet door. Ouders die al hebben betaald krijgen het bedrag teruggestort op hun 

rekening. Wel zullen we met groep 8 de musical instuderen en hoe we die gaan vormgeven hoort u 

tzt van ons. We doen er alles aan om de basisschooltijd van groep 8 op een mooie, feestelijke en 

onvergetelijke manier af te sluiten. 

 

Tot slot 

Wie had een paar maanden geleden kunnen bedenken dat we met z’n allen in deze situatie zouden 

zitten! We vinden het geweldig om te zien hoe er thuis is gewerkt en hoe het thuisonderwijs in zo’n 

korte tijd vorm en inhoud heeft gekregen. Zonder de hulp van u als ouders, de flexibiliteit en drive 

van de leerkrachten én de houding en inzet van de kinderen, hadden we dit niet kunnen 

bewerkstelligen. We hebben dit met recht echt samen gedaan en daar mogen we trots op zijn! 

We hopen dat we snel weer samen ons ritme te pakken krijgen. We zullen er alles aan doen om de 

kinderen een warm welkom te geven en zich weer snel thuis te laten voelen op school.  

 

Met vriendelijk groet,  

Marike Ketelaars  
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