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Beste ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen maandag heeft u het plan in grote lijnen ontvangen voor de komende 
periode. De weekindeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:  
 

Groepen  Dagen op school  Thuisonderwijs 

1, 3 (helft) 
5, 7 

Maandag en donderdag 
Maandag en donderdag 

Dinsdag en vrijdag (verwerkingsopdrachten) 
Dinsdag, woensdag en vrijdag* 

2, 3 (helft) 
4, 6, 8 

Dinsdag en vrijdag 
Dinsdag en vrijdag 

Maandag en donderdag (verwerkingsopdrachten) 
Maandag, woensdag en donderdag* 

 
In deze informatiebrief hoop ik u meer details te geven over hoe we e.e.a. de 
komende tijd organiseren.  
 
Balans tussen veiligheid (hygiëne) en welbevinden 
We hebben tijdens de studiedag op 4 mei met het team uitgebreid gesproken over 
onze ambitie om een veilige plek te bieden op school voor kinderen én teamleden. 
Daarbij is het steeds zoeken naar een goede balans tussen fysieke veiligheid 
(hygiënemaatregelen) en emotionele veiligheid/nabijheid. We willen de RIVM-
richtlijnen serieus nemen zonder kinderen onnodig bang te maken; geen IC-
uitstraling in de school. Hierna leest u meer over de afgesproken 
Hygiënemaatregelen. 
 
HOE ZIET HET ONDERWIJS ER DE KOMENDE PERIODE UIT? 
 
Welbevinden voorop 
De komende periode staat het welbevinden/de sociaal emotionele ontwikkeling van 
de kinderen voorop, evenals de groepsvorming. Met het oog hierop hebben we 
ervoor gekozen zoveel mogelijk de groepen in hun geheel naar school te laten 
komen vanaf groep 4. In alle groepen zal de eerste tijd o.a. door middel van de 
Kanjertraining aandacht besteed worden aan groepsvorming en het delen van 
verhalen. Voor groep 8, die de komende weken afscheid neemt van de 
basisschooltijd, vinden we het extra belangrijk dat de kinderen als groep een goede 
afsluiting hebben. Om de groep hier letterlijk en figuurlijk ruimte voor te geven, zit  
groep 8 vanaf maandag in het speellokaal en hebben ze daarbij het buitenlokaal tot 
hun beschikking.  

De dagen op school worden vooral benut om de leemten te vullen die het 
thuisonderwijs heeft achtergelaten (sociale interactie, begeleide inoefening, 
groepsvorming, oefeningen m.b.t. executieve vaardigheden). We werken aan 
nieuwe doelen, maar leggen onszelf niet op alle doelen van dit jaar te halen; des te 
belangrijker is een goede overdracht aan het einde van het schooljaar, zodat het 
onderwijs dan ook weer goed aansluit op wat de kinderen nodig hebben.  



 

 

 
De eerste weken proberen we zo goed mogelijk in beeld te krijgen hoe de kinderen 
ervoor staan om van hieruit op de individuele behoeften van leerlingen te kunnen 
inspringen en passende lesstof te kunnen aanbieden. 

HALEN EN BRENGEN – GEEN OUDERS OP HET PLEIN EN IN DE SCHOOL 
 
Om onnodige contact tussen volwassenen onderling en kinderen en volwassenen te 
voorkomen, mogen ouders voorlopig niet op het plein en in de school komen. Dat 
voelt heel ongastvrij, maar is ook het landelijke advies. De inloop en de 
weekopeningen komen eerst dus te vervallen. Wat betreft het halen en brengen, 
gelden de volgende uitgangspunten:  

• Kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig lopend of op de fiets naar school 
(kinderen vanaf groep 5 in ieder geval);   

• Ouders die kinderen brengen/halen komen niet op het plein en niet in de school. Als 
ze kinderen brengen zetten ze de kinderen af op de aangegeven plekken en 
rijden/lopen daarna gelijk door  

• Voor fiets- en autoverkeer geldt eenrichtingsverkeer –> zie onderstaande kaart  

• Kinderen in de bovenbouw die (moeten) worden gebracht met de auto worden op 
de aangegeven plek afgezet, waarna de ouder gelijk linksaf de Schans inrijdt  

• Kinderen in de onderbouw die met de auto (moeten) worden gebracht, worden 
afgezet bij de Smok & Vot-strook vlak voor de ingang.   

• De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan bij aankomst gelijk naar hun eigen groep via de 
aangegeven ingang; kinderen groep 5, 6 en 7 via de hoofdingang, kinderen groep 8 
via ingang speellokaal bij buitenlokaal, kinderen groep 4 via kleine plein  

• De kinderen in de groepen 1 – 2 worden door hun eigen leerkracht opgevangen op 
het grote plein  

• De kinderen uit groep 3 worden opgevangen in/bij de pannakooi (kinderen in deze 
groep die met de auto worden afgezet lopen via het plein naar de pannakooi)  

• Ouders die kinderen van groep 3 en 4 met de fiets brengen, zetten kinderen af na de 
fietsbrug en fietsen dan door. 

• De ouders van kinderen in groep 1/2 die kinderen lopend of achterop op de fiets  

• brengen, brengen de kinderen naar de leerkracht op het grote plein  

• Kinderen die gebruik maken van de noodopvang komen om 8.30 uur op school via 
de aangegeven ingang  

• Ouders die gebruik maken van opvang, informeren de opvang over de 
werkwijze/tijden.   

• De kinderen van groep 6 en 7 stallen hun fietsen voor waar eerst groep 8 zat, groep 
8 en 5 stallen hun fiets aan de Wierde-zijde van het semi-permanente gedeelte.   

• Kinderen uit groep 1 en 2 die zelf op fiets komen zetten hun fiets op het grote plein, 
tussen de zandbak en het tuintje.   

• Kinderen die worden gebracht, worden gebracht tussen 8.20 en 8.25 uur (niet 
later)  

• Kinderen die zelfstandig naar school komen, komen tussen 8.25 en 8.30 uur op 
school (niet eerder) 

• Ouders die gebruik maken van opvang, informeren de opvang over de werkwijze/ 
tijden.  



 

 

 
Kaart met rijrichting fiets- en autoverkeer,  afzet- en opvangplaatsen voor 
kinderen en te gebruiken ingangen 

 

Het halen gaat in omgekeerde volgorde:  

• Kinderen die zelfstandig naar huis kunnen, gaan om 14.10 uur direct naar huis (ook 
i.v.m. Chromebook)  

• Ouders die kinderen op de fiets komen halen, fietsen tussen 14.15 en 14.20 uur 
langs school via de aangegeven richting. Kinderen van groep 3 en 4 (die opgehaald 
worden) staan klaar bij de brug, kinderen van groep 1 en 2 staan klaar op het grote 
plein.   

• Ouders die kinderen komen halen met de auto, rijden tussen 14.20 en 14.25 uur 
langs de smok & vot-plaats. Kinderen in de bovenbouw die met de auto zijn 
gebracht, wachten op hun ouders op de plek waar ze ‘s ochtends zijn afgezet.  

  



 

 

Uitvergroting kaart 

 
 
HYGIENEMAATREGELEN IN DE SCHOOL 

Op onze website vind je de Kwaliteitskaart Hygiënemaatregelen, waarin we 
beschrijven hoe we de RIVM-richtlijnen op onze school implementeren. De kaart kan 
naar bevind van zaken worden aangepast. Uitgangspunt zijn de richtlijnen van het 
RIVM specifiek voor scholen:  

• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 
bewaard worden.   

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden   
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden  
• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 

20 sec.  

• Er worden geen handen geschud (of high fives gegeven      ) 
• Hoesten/niezen in de elleboog  
• Probeer niet aan je gezicht te zitten  

https://www.gbsdewierde.nl/wp-content/uploads/2020/04/0-Kwaliteitskaart-Weer-naar-school-Hygienemaatregelen-Coronabestrijding.pdf


 

  

 
NOODOPVANG 
 
Ook na de meivakantie wordt van scholen verwacht dat ze noodopvang bieden voor 
ouders in zogeheten vitale beroepen. We hebben aanzienlijk meer aanmeldingen 
dan voor de meivakantie. Ik wil graag benadrukken dat de opvang noodopvang 
betreft, dus bedoeld is voor situaties waarin het werk voor ouders niet anders 
gepland kan worden. Noodopvang heeft tot doel dat het werken in de vitale 
beroepen door kan gaan. Daarnaast willen we ruimte houden voor kwetsbare 
kinderen of kinderen van wie ouders kampen met gezondheidsklachten, waardoor 
het thuis opvangen van kinderen soms te zwaar is. De noodopvang wordt tijdens 
schooltijd verzorgd in het semi-permanente gedeelte, vanaf 8.30 uur. 
 
VOORDAT JE KIND WEER NAAR SCHOOL GAAT… 
 
Vandaag hebben de leerkrachten de kinderen een filmpje gestuurd of deze 
klaargezet om je kind voor te bereiden op het weer naar school gaan. Heeft u hem al 
samen met uw kind bekeken? Het is handig om met uw kind vooraf te bespreken 
waarom het belangrijk is om 1, 5 meter afstand te houden van meester of juf. We 
vragen u bovendien om de kinderen behalve eten en drinken geen andere spullen of 
speelgoed mee naar school te laten nemen (behalve de Chromebook vanaf groep 4 

     ).  
 
Chromebooks mee naar school 
De kinderen in de groepen 4 t/m 8 moeten hun Chromebook mee naar school 
nemen. Om ervoor te zorgen dat de Chromebooks heel blijven, hebben we in 
overleg met de MR besloten om voor ieder kind een eigen Chromebookhoes aan te 
schaffen en te bekostigen vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt geïnd om 
festiviteiten op school mee te bekostigen. Hiervoor ontvangt u binnenkort een 
factuur. Omdat een deel hiervan komt te vervallen, lijkt ons dit een goede 
alternatieve bestemming. De Chromebookhoezen zijn van de kinderen zelf. Ze 
mogen ze zelf van hun naam voorzien. Omdat er een levertijd op de hoezen zit, 
krijgen de kinderen begin volgende week een bobbeltjesenvelop mee waarin ze de 
Chromebooks eerst veilig kunnen vervoeren.  

Een hele hoop informatie. Ik hoop dat u antwoord hebt gekregen op uw vragen. 
Mocht u toch nog informatie missen, aarzel niet maar mail gerust!  
 
Eerst een goed weekend gewenst!  
 
Hartelijke groet, 
Ook namens het team,  
Antoinette Heijink 


