
        

   Elspeet 

 

voor Christelijk Basisonderwijs 

Vierhouterweg 16, 8075BJ, Elspeet  

 

Betreft: volledige heropening school 

Elspeet, 4 juni 2020 

   

Geachte ouders, 

In overleg met het CNS-bestuur en de directeuren van het CNS Nunspeet en met 

goedkeuring van de Medezeggenschapsraad van de Da Costaschool is besloten dat op 

schoolniveau wordt gekeken hoe we het beste vorm kunnen geven aan de volledige opening 

van onze school. 

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van 

toepassing op de scholen in het basisonderwijs: 

• Alle kinderen in het basisonderwijs, gaan vanaf 8 juni weer naar school.   

• Er wordt geen noodopvang meer aangeboden op school. 

• De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

• Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen. 

• Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis. 

• Ouders zijn niet welkom in school en op het schoolplein 

• De school zorgt er voor dat de leerlingen vaak hun handen wassen. 

• Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO 

• Wat betreft de hygiëne: Al het meubilair wordt aan het eind van de dag  met 

desinfecterende spray afgenomen. Bij binnenkomst wast ieder kind zijn handen met 

de handgel of met water en zeep in de wasbak. 

Speelgoed en leermiddelen die door meerdere kinderhanden worden aangeraakt 

worden met enige regelmaat schoongemaakt. 

 

Vanuit de overheid is er een protocol opgesteld waaraan we ons als school moeten houden. 

Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en getoetst 

door het RIVM 

Hieronder staan in verschillende ‘kopjes’ verwoord hoe wij als Da Costaschool (en de andere 

scholen van het CNS Nunspeet) een praktische invulling aan dit gebeuren willen geven: 

 

  



De pedagogische omgang met de kinderen is en blijft van groot belang. Alle leerlingen zitten 

volgende week weer voor het eerst met elkaar in de groep. Dat zal best eerst wennen zijn. 

Ook voor de leerkrachten. We willen de leerlingen de ruimte geven om te kunnen delen wat 

ze hebben meegemaakt. We hopen met elkaar een veilige situatie te creëren, zodat een 

ieder zich op zijn of haar gemak voelt. Want alleen van daaruit komt een kind tot leren! 

Wat gaan we doen: 

• We hebben gekozen voor het continurooster waarbij de kinderen samen met hun 

leerkracht tussen de middag eten. 

• Hieronder ziet u in een rooster de schooltijden 

Dag Groep tijd 

maandag 1 en 2 8.30 uur -12.00 uur 

 3 t/m 8 8.30 uur -14.30 uur 

dinsdag 1 t/m 8 8.30 uur -14.30 uur 

woensdag 1 t/m 8 8.30 uur -12.15 uur 

donderdag 1 t/m 8 8.30 uur – 14.30 uur 

vrijdag 1 t/m 4 8.30 uur – 12.00 uur 

Vrijdag 5 t/m 8 8.30 uur – 14.30 uur 

 

Eigenlijk is het bovenstaande het oude rooster met die verstande dat de middagpauze 

verkort is tot een half uur en wordt verzorgd door de leerkracht. 

 

 

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. We willen u nadrukkelijk vragen 

om (verdenkingen van) coronabesmettingen binnen het gezin door te geven aan de 

leerkracht(en) van uw kind(eren). Dit is voor ons als leerkrachten van groot belang. Er is een 

aantal leerkrachten die gezien hun situatie zich in een risicogroep bevinden.  

Hygiëne:  

• In iedere 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.  

• Kinderen die niezen omdat ze bijvoorbeeld lichte klachten van hooikoorts hebben, moeten 
telkens hun handen wassen na een niesbui.  

  



Schoonmaak:  

• Contactpunten zoals oppervlakte van tafels, handgrepen, leuningen, deurklinken, 

toilettenbrillen worden aan het eind van de dag schoongemaakt.  

• 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. 

Halen en brengen: 

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

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

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.  

Ook in verband met de wegwerkzaamheden willen we het halen en brengen wat spreiden, 

De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen gebracht worden om 8.25 uur en de kinderen van 

groep 5 t/m 8 worden om 8.35 binnen geroepen. De kleuters worden elke dag vijf minuten 

eerder naar het hek gebracht, zodat de grootste drukte bij het hek voorbij is als de overige 

kinderen de school uit gaan.  

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. 

 

De toekomst  

Omdat niemand weet hoe lang de crisis duurt, realiseren we ons dat deze oplossing mogelijk 

wel duurt tot er een vaccin gevonden is.  Vanzelfsprekend - en dat zien we  ook landelijk 

gebeuren - gaan we daarom ook versneld inventariseren (binnen vier weken) hoe de 

ouders/verzorgers en de medewerkers van de scholen denken over een aanpassing van de 

lestijden (continurooster). We weten immers niet wat de nieuwe werkelijkheid gaat 

worden. We verwachten al helemaal niet dat de 1,5 meter samenleving na de zomervakantie 

verdwenen is. 

Dit inventariseren gaat via de gewone reguliere weg van inspraak en medezeggenschap en in 

afstemming met de MR en de ouderraden van de kinderopvang. Ook hier geldt dat we dit 

zorgvuldig willen doen en we u hier dus z.s.m. over informeren. Dit alles is nodig zodat we 

weten of we na de vakantie verder kunnen met een bepaalde vorm van een continurooster 

of terug gaan naar het klassieke rooster. 

 

Overige aandachtspunten: 

• De kinderen mogen een koeltasje meenemen. 

• Het is met warm weer gauw benauwd en warm in school. Mocht er in de komende 

weken sprake zijn van een langdurige warme periode dan wordt er een 

tropenrooster ingesteld. We mogen nl. ook geen ventilatoren plaatsen i.v.m. de 

Corona-maatregelen 



• Er mag vanaf maandag 8 juni getrakteerd worden. In overleg met  de leerkracht 

mogen ook kinderen die de afgelopen weken jarig zijn geweest trakteren. 

De kinderen mogen in hun eigen klas trakteren, maar mogen niet de klassen rond 

gaan. Traktaties alleen in verpakte vorm (chips, ijsje etc. ) (Dus geen verwerkte 

groente kaasstukjes en dergelijke) 

• Wilt u als u gebruik maakt van de BSO (na 14.30 uur) dat ook even aan ons 

doorgeven? 

• Er wordt de komende weken geen gebruik gemaakt van de gymzaal. Op geregelde 

tijden zijn er voor de kinderen buitenactiviteiten. (of gewoon buiten spelen). 

• Spreekuren: 

Door de coronacrisis is het spreekuur van april komen te vervallen. Daarom willen we 

na deze hectische maanden in de periode van 8 juni t/m 3 juli spreekuren 

organiseren. We mogen echter geen ouders in de school ontvangen, ook niet buiten 

schooltijd (zie ‘protocol volledig openen basisonderwijs’).  
Daarom willen we u de mogelijkheid aanbieden voor een telefonisch of digitaal 

spreekuur. Iedere leerkracht organiseert in deze weken zijn eigen telefonisch/digitaal 

spreekuur. Uw kind krijgt van zijn/haar eigen leerkracht een uitnodiging waarvan u 

gebruik kunt maken. De gesprekken willen we beperken tot zo’n tien minuten.  
 

We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Zoals u weet spannen we ons in 

om alles zo goed als mogelijk te organiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Albert Magré 

 


