
        

   Elspeet 
 

voor Christelijk Basisonderwijs 

Vierhouterweg 16, 8075BJ, Elspeet  

 

Betreft: gedeeltelijke heropening school 

Elspeet,  6 mei 2020 

Geachte ouders, 

Voor de meivakantie hebben we u geïnformeerd over de schooltijden en de gedeeltelijke heropening 

van de school. In dit schrijven willen we u vertellen hoe we hier praktisch mee omgaan. 

De onderwijsorganisaties hebben een protocol opgesteld.  

De belangrijkste punten uit dat protocol zijn: 

• Wat betreft de hygiëne: 

In elk lokaal zijn een fles desinfecterende handgel, een zeeppompje, papieren handdoekjes 

en desinfecterende sprays aanwezig. 

Bij binnenkomst maakt ieder kind zijn handen schoon met de gel. 

• Ouders zijn niet welkom op school, óók niet op het schoolplein. 

• Om te voorkomen dat iedereen tegelijk komt, komen er gespreide haal-en brengtijden.  

We proberen kinderen uit één gezin zoveel mogelijk op hetzelfde moment naar school te 

laten gaan, we hebben dan vooral naar de onderbouw gekeken, grotere kinderen kunnen zelf 

op de fiets komen. 

• De noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen blijft beschikbaar.  

• Leerkrachten houden onderling 1,5 meter afstand. Ze bewaren die afstand ook zoveel 

mogelijk tot de leerlingen, die zelf geen afstand hoeven te houden.  

Leerkrachten dragen geen mondkapje. 

• Speelgoed en leermiddelen die door meerdere kinderhanden worden aangeraakt worden 

met enige regelmaat ontsmet. 

Hieronder staat verwoord hoe wij als Da Costaschool een praktische invulling hieraan willen geven: 

Gezondheid: 

Kinderen en leerkrachten die ziek of verkouden zijn blijven thuis. Ook als er binnen het gezin 

personen zijn die koorts hebben, blijven de kinderen thuis. 

Hygiëne 

• In ieder groep zijn doekjes/papieren tissues en zeeppompjes. 

• Kinderen moeten hun handen wassen voor ze van huis gaan. 

• Kinderen wassen bij binnenkomst in de klas hun handen met de handgel. 

U mag uw kind ook zelf een gelpompje mee laten nemen naar school! 

• Onder schooltijd moet een leerkracht ruim voor de pauze beginnen met het laten wassen 

van de handen van de kinderen. (eten en drinken) 

• Kinderen die niezen omdat ze bijvoorbeeld lichte klachten van hooikoorts hebben, moeten 

telkens hun handen wassen na een niesbui. 

Schoonmaak:  

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in 

contact zijn regelmatig schoonmaken. 



• Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, handgrepen, 

leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, chromebooks en pc-toetsenborden.  

Tussen de middag worden deze schoongemaakt door onze onderwijsassistenten en 

eventuele stagiaires.  

• We willen u vragen om u op te geven om regelmatig speelgoed e.d. schoon te maken in de 

groepen 1 en 2.  U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.  

• Toiletten worden tweemaal per dag schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf.  

• Als een groep gaat buitenspelen wordt onderwijl de klas (tafels, wasruimte e.d.) gereinigd. 

 

Ouders in de school 

In normale omstandigheden zijn we een open school en bent u van harte welkom. In deze 

weken willen we u vragen niet in school en op het schoolplein te komen. Wilt u bij het halen 

en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter respecteren. 

Halen en brengen 

We willen voorkomen er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan, waardoor er 

veel ouders moeten wachten bij het hek of op het plein. 

Om drukte in de gang te voorkomen, kunnen de kinderen van groep 1 en 2 helaas niet meer 

binnengebracht worden. De kinderen kunnen bij het hek gebracht worden. Een onderwijsassistent 

loopt dan met 3 tot 5 kinderen tegelijk naar binnen en zorgt dat alles netjes wordt opgehangen. 

Soms moeten ouders dus even bij het hek wachten: Ouders van groep 0/1 bij het hek aan de 

Haverwegkant en ouders van groep 1/2 (+5 leerlingen uit groep 0/1 die nu tijdelijk bij groep 1b 

zitten) bij het andere hek. 

Om het halen en brengen wat te spreiden, kunnen de kinderen gebracht worden tussen 8.25 uur en 

8.35 uur en  ‘s middags tussen 12.25 uur-12.35uur. De onderwijsassistenten halen de kinderen op. 

Ouders laten we ook niet toe op het plein.. 

Mochten er toch dringende boodschappen zijn dan vragen we u te bellen, te mailen of een briefje 

mee te geven aan uw kind.  

Naar binnen: 

Groep 0/1 en 2: 8.25 - 8.35 uur en van 12.25 - 12.35 uur 

Groep 2: 8.25 - 8.35 uur 

Groep 4, 5 en 7 om 8.25 uur op school en om 12.25 uur op school (groep 4 middelste deur) 

Groep 3, 6 en 8 om 8.35 uur op school en om 12.35 uur op school 

Wilt u uw kind(eren) niet te vroeg naar school laten komen? 

De kinderen worden in kleine groepjes op afroep van achter een zichtbare streep naar binnen geleid.  

 

Bij het naar binnengaan worden alle ingangen van de school gebruikt. 

 

Alle deuren worden gebruikt 

groep 3:  eigen ingang  

groep 4: middelste deur 

groep 7 en 8: eigen ingang 

groep 5 en 6:  eigen ingang.  

 

Bij het naar huis gaan: 

’s middags: 

Groep 2 gaat om 11.25 uur naar huis 

Groep 3, 5 en 7  gaan om 11.25 uur en om 15.10 uur naar huis 

Groep 1, 4, 6 en 8 gaan om 11.30 uur en om 15.15 naar huis 



Op woensdag gaat de school om 12.10 uur uit voor de groepen 2, 3, 5 en 7 en om 12.15 uur voor de 

groepen 4, 6 en 8 

Pauze: 

Om niet alle kinderen tegelijk buiten te laten lopen doen we dit per groep: 

Groep 3 en 8 vanaf  10.00 - 10.15 uur  13.45 -14.00 uur 

Groep 5/6   10.20 - 10.35 uur  14.05 -14.20 uur 

Groep 7 en 4    10.40 - 10.55 uur  14.25 -14.45 uur (alleen groot plein) 

  

Waar pauze: 

Groep 3 op het kleuterplein en groep 8: grote plein 

Groep 5 en 6 het hele plein 

Groep 4 kleine plein en groep 7 grote plein 

 

Overblijven: Er is geen overblijf. 

 

Overige mededelingen: 

• Er mogen geen traktaties worden meegenomen. Het is jammer dat de kinderen niet de 

klassen rond kunnen gaan.   

• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel. 

• Wilt u bij het meegeven van het eten en drinken van uw kleuter er rekening mee houden dat 

uw kind zich zelfstandig kan redden. Dus bv. een koekje al uit de verpakking in een makkelijk 

te openen doosje doen of een mandarijn thuis alvast afpellen, bekers niet te strak 

dichtdraaien, enz.  

• Kinderen die 's middags naar school gaan, mogen ook eten en drinken meenemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team en de medezeggenschapsraad, 

Albert Magré 

 

 


