
 

Nunspeet, 04-02-2021 

 

Betreft: openstelling basisscholen per 8 febr. 2021  

 

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van de Da Costaschool, 

 

Hierbij ontvangt u meer informatie over de openstelling van de Da Costaschool vanaf a.s. 

maandag 8 februari, waarmee de kinderen weer les krijgen op school onder bepaalde 

voorwaarden.  

 

Op bovenschools- en schoolniveau is er de afgelopen dagen gesproken over thema’s als 
veiligheid voor kinderen en leerkrachten, de sociaal-pedagogische aandacht voor de 

kinderen, de afname van de toetsen, de oudercontacten, wat te doen bij besmettingen, de 

rapporten e.d.  

 

Over een aantal van deze onderwerpen communiceerden we reeds. In deze brief vatten we 

e.e.a. samen. In verschillende hoofdstukjes informeren we u. Verder is het goed om te 

benoemen dat we werken volgens het protocol basisonderwijs zoals dat steeds geüpdatet 

wordt. U begrijpt dat alle bestaande hygiënische maatregelen ongewijzigd zijn.  

 

De eerste week, sociaal welbevinden en de M-toetsen. 

De eerste week van maandag 8 februari zal uiteraard voor zowel de kinderen als de 

leerkrachten weer bijzonder zijn. In deze eerste week zal er naast onderwijs (extra) aandacht 

zijn voor het welbevinden van de kinderen. Er worden deze week geen Cito-toetsen of IEP 

toetsen afgenomen. Dit heeft alles te maken met het hervinden van het schoolritme. We 

nemen de Cito en IEP toetsen echter af voor 31 maart.  De resultaten van de eventueel 

(afgenomen) toetsen worden na afloop - omdat ze niet bekend zijn als het rapport verschijnt 

- digitaal verstuurd naar de ouders (In overleg met de leerkracht is er dan contact mogelijk 

waar dat nodig is). 

 

Gezondheid:  

Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Ook als er binnen het gezin personen zijn 

die deze klachten hebben of koorts hebben, blijven de kinderen thuis.  

De directie heeft in overleg met het bestuur, gehoord hebbende de argumenten van het 

team, besloten geen verkouden leerlingen toe te laten. Aan ouders van kinderen die 

chronisch verkouden zijn willen we vragen hun kind te laten testen.  

We willen u nadrukkelijk vragen om (verdenkingen van) coronabesmettingen binnen het 

gezin door te geven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren). 



 

 

Klassen gescheiden houden / Mondkapjes 

 In de klas hebben de kinderen hun eigen plek. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 

zitten veelal twee aan twee in de klas. 

 Doordat we zoveel mogelijk proberen te vermijden dat groepen zich ‘vermengen’ 
vinden we het niet nodig om de kinderen mondkapjes op te laten doen. We gaan dat 

dus ook niet verplichten. 

 Externe of interne hulp aan leerlingen wordt alleen gegeven aan kinderen uit 

dezelfde groep) 

 De groepen hebben gescheiden pauze. 

 We laten het aan de leerkrachten zelf over of ze een mondkapje op willen doen of 

niet. 

Overblijven, ventilatie en daarom wat frisser in het lokaal. 

Het overblijven wordt in samenwerking met de onderwijsassistenten en de TSO-moeders 

weer opgepakt. Verder weet u dat vanwege Corona er flink geventileerd wordt. Tijdens 

tijdens de lessen staan de ramen minimaal op een kier zodat er ventilatie is. Dat betekent – 

zeker in de winter – dat het wat frisser kan zijn. Wilt u hier qua kleding rekening mee 

houden? 

 

Leerling besmettingen met Covid19 

Zoals bekend gaan bij een positieve besmetting met Covid19 bij een leerling in een groep, 

alle leerlingen en leerkrachten 5 dagen in quarantaine, Er wordt daarna (volgens protocol) 

getest en er vindt een uitgebreider bron en contact onderzoek plaats.  Uiteraard hopen we 

dat het niet zo ver komt.   

Op dit moment zijn er verschillende meningen en berichten over het wel of niet toestaan 

van testen van kinderen. Het mag duidelijk zijn dat toestemming van ouders vereist is. 

Mocht er sprake zijn van een situatie waarin een groep naar huis moet dan gebeurt dat in 

overleg met de GGD. Bij een negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school 

komen. Als een kind niet getest wordt, moet hij/zij nog 5 dagen extra in quarantaine blijven. 

De rest van de klas krijgt in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand 

Bij thuisquarantaine van een groep is geen sprake van noodopvang omdat de kinderen niet 

op school mogen zijn.   

 

Halen en brengen: en naschoolse opvang 

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

ontstaan, waardoor er veel ouders moeten wachten bij het hek. Ouders die hun 

kinderen brengen, kunnen dat doen vanaf 8.20 uur.  

 De kinderen van groep 1worden bij het hek van de Eeckelhagen gebracht en daar 

door Margriet Post opgehaald. De kinderen van groep 2/3 worden gebracht naar het 

hek en mogen zelfstandig de school binnen lopen.  

 De ouders van groep 1/2a wachten bij het ophalen bij het hek aan de Eeckelhagen en 

ouders van groep 2b/3 wachten bij het hek aan de Da Costastraat. U mag ook het 

stoepje tussen het hek en de overdekte fietsenstalling wachten.  



 Alle andere kinderen mogen vanaf 8.20 uur het plein op komen en meteen 

doorlopen naar hun klas. De lessen beginnen om 8.30 uur.  

 Ouders zijn dus niet welkom op het plein. Mochten er toch dringende boodschappen 

zijn dan wordt u verzocht te bellen of te mailen of het bericht op een papiertje door 

te geven via uw kind.  

 Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.  

 Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan 

zoveel mogelijk zelf naar huis. 

 Wilt u bij het brengen/halen ook buiten mondneusmaskers te dragen en de RIVM 

regels hanteren. 

 

Omdat de naschoolse opvang gesloten is, is het goed om te weten dat de school geen 

naschoolse noodopvang kent. Daarvoor kunt u (als ouders met een vitaal beroep) terecht bij 

uw BSO-organisatie.  

De chromebooks 

De kinderen kunnen het geleende chromebook in een stevige tas a.s. maandag meenemen 

en inleveren bij de leerkracht. Wilt u er voor zorgen dat het chromebook is opgeladen? 

Rapport en gekoppeld spreekuur (oudergesprekken) 

Dinsdag 9 februari geven we het 1e rapport /observatiekaart mee. Het spreekuur 

(gesprekken) wordt in de week erna gepland. Het rapport is gebaseerd op de gegevens tot 

en met december 2020. Mogelijk is het daarom op bepaalde vak gebieden minder compleet. 

De oudergesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats. U krijgt daar dinsdag meer bericht 

over.  

 

We hopen u door middel van deze brief voor nu voldoende op de hoogte te hebben 

gebracht en informeren u als daar aanleiding toe is.  

We wensen u veel sterkte toe! 

Mede namens het team en MR 

een hartelijke groet,   

Albert Magré 

Directeur Da Costaschool 


