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Eenmalig een WOENSDAGKRANT 
Vanaf volgende week wordt (niet) alles weer normaal… 
Vanaf aanstaande maandag mogen alle kinderen weer naar school. Omdat we pas gisteren 
instemming met het nieuwe protocol konden krijgen is de dinsdagkrant wat verlaat. 
We gaan dus vanaf a.s. maandag weer “gewoon” naar school…. 
Natuurlijk nog helaas niet gewoon gewoon. Dat kan nog niet. Maar, in ieder geval, gaan onze 
leerlingen weer de hele week naar school. 
Verder verandert er niet zo heel veel; we blijven werken met ons protocol zoals we dat de 
afgelopen weken hanteerden. Dat betekent, dat de volgende afspraken tot aan de 
zomervakantie blijven gelden: 
 
Afspraken 

1. We blijven vanaf groep 3 werken met 
leerjaar-groepen i.p.v. stam-groepen. Dit 
doen we om zo min mogelijk 
leerlingstromen in de school te hebben. 

2. Ouders brengen hun kind(eren) zoveel 
mogelijk lopend of met de fiets naar 
school. Als het enigszins mogelijk is: laat 
uw kind alleen naar school gaan. 

3. Ouders komen niet op het schoolplein of 
in de school. Berichten voor leerkrachten 
kunnen doorgespeeld worden via mail en/of parro. Voor ouders van kleuters geldt, 
dat ze, voor ze weggaan, even kijken of hun kind goed bij de leerkracht is 
aangekomen. 

4. Kinderen komen niet eerder naar school dan om tien voor half negen. Ze spelen voor 
schooltijd niet rondom school. Na schooltijd gaan alle kinderen direct naar huis of 
naar de opvang. Als kinderen op het plein komen gaan ze naar hun leerkracht die op 
de vaste plek op het plein staat. 

5. Kinderen nemen goede hygiëne in acht: na elk toiletbezoek en na elke pauze: 
handen wassen. ‘s Morgens bij binnenkomst in de klas: handen wassen.  

6. Bij “corona-achtige” klachten van het kind of van iemand anders thuis, blijft het kind 
thuis. Als er 24 uur geen klachten meer zijn kan het kind weer naar school. 

 
Wat is anders dan de afgelopen weken? 

1. Alle kinderen gaan alle dagen van de week naar school op de normale schooltijden. 
2. De vrijwilligers mogen gelukkig ons weer komen helpen met het onderwijs. Zij komen 

weer op school! Fijn, want we hebben jullie ook gemist! 
 

Wat Fijn: Weer Allemaal Samen!!! 
 



Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s, Gerrit Hendriks 


