
        

   Elspeet 

 

voor Christelijk Basisonderwijs, Elspeet  

Elspeet, 28 augustus 2020 

   

Geachte ouders, 

We hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad. Aanstaande maandag verwachten we de 

kinderen weer op school. We zijn de laatste weken druk geweest om het noodgebouw zo in 

te richten, dat we onderwijs kunnen geven zoals wij dat graag willen. Dat is gelukt! 

Het is voor de kinderen best wel spannend om weer te beginnen: Zou de nieuwe juf 

meevallen? Is die nieuwe meester streng? Zal het moeilijk zijn in de nieuwe groep?. Hoe gaat 

het allemaal in een noodgebouw? 

De juffen en meesters doen hun uiterste best om de kinderen zo snel mogelijk te laten 

wennen aan hun nieuwe situatie. We willen ook dit jaar een school zijn waar uw kind zich 

thuis voelt! Mochten er op dit gebied vragen of zorgen zijn, schroom dan niet en neem even 

contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook voor andere zaken. We hopen op een mooi, 

prettig en leerzaam schooljaar. 

 

De coronamaatregelen die voor de vakantie van toepassing waren worden voorlopig 

voortgezet. Hierbij verwoord ik u (nogmaals) hoe we als CNS hiermee omgaan. 

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 regelmatig hun handen desinfecteren. 

 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.  

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: 

 

Wat gaan we doen: 

 We werken met hetzelfde continurooster als voor de vakantie waarbij de kinderen 

dus samen met hun leerkracht tussen de middag eten. We beginnen wel een 

kwartiertje eerder.  

 Hieronder ziet u in een rooster de schooltijden 

Dag Groep tijd 

maandag 1 en 2 8.15 uur -11.45 uur 

maandag 3 t/m 8 8.15 uur -14.15 uur 

dinsdag 1 t/m 8 8.15 uur -14.15 uur 

woensdag 1 t/m 8 8.15 uur -12.00 uur 

donderdag 1 t/m 8 8.15 uur – 14.15 uur 

vrijdag 1 t/m 4 8.15 uur – 11.45 uur 

Vrijdag 5 t/m 8 8.15 uur – 14.15 uur 

 

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.  

• De handen van de kinderen worden regelmatig gedesinfecteerd met handgel. U mag uw 

kind ook zelf een gelpompje mee laten nemen naar school!  

•  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 2/3.  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.  

De kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen gebracht worden om 8.10 uur en de kinderen van 

groep 4 t/m 8 mogen bij aankomst gewoon naar hun lokaal lopen. 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. 

Overige aandachtspunten: 

 De kinderen mogen een koeltasje meenemen. 

 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 14.15 uur) dat ook even aan ons 

doorgeven? 

 Er mag weer gegymd worden in de gymzaal. Op geregelde tijden zijn er voor de 

kinderen buitenactiviteiten. (of gewoon buiten spelen). 

Luiscontrole 

 Er vindt geen luiscontrole plaats op school. Wilt u uw kin(eren) zelf regelmatig 

controleren. Op de website van het RIVM staat meer informatie over 

hoofdluiscontrole thuis. 

 

We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. We hopen ook in dit  nieuwe 

schooljaar zo goed mogelijk onderwijs voor uw kind(eren) te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Albert Magré 

 


