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Lisse, 7 mei 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

In deze 8e informatiebrief vertellen we u meer over de terugkomst van de kinderen naar school. 

 

Inlevermoment 

Aanstaande vrijdag verwachten we weer één ouder op het schoolplein (deze keer voor een INLEVERMOMENT) op de 

gebruikelijke tijden en met handhaving van de bekende afspraken: 

 

1. We hebben een ‘timeslot’ ingesteld en de ouders verdeeld in 3 groepen: 

• 10.30 - 11.00 Aangeenbrug tot en met Grisnich 

• 11.00 - 11.30 Heemskerk tot en met Pater 

• 11.30 - 12.00 Reijerkerk tot en met vd Zwan 

2. Één volwassen persoon per gezin. 

3. De tafels staan verspreid over het héle plein. 

4. We voeren een zgn. ‘poortbeleid’ d.w.z. maximaal drie ouders op het plein: 

• We kómen door de hoofdingang. 

• We gáán door het zijhek. 

5. Wat lever je in? 

Álle schriften, werkboeken, gelezen biebboeken, overige schoolmaterialen (boeken, atlassen, 

koptelefoons, enz.) Bij elke groepstafel staan 1 of meerdere op groep genummerde kratten. 

Graag inleveren per kind per groep! 

6. NB. Als u alléén kleuters op school hebt, hoeft u niets te komen inleveren. 

 

Actie Makor HaTikvaschool 

Tegelijk met dit inlevermoment is er ook een ophaalmoment voor de bestelde actieproducten (groep 4-8). 

Nadat u de spullen van uw kind(eren) ingeleverd hebt, verlaat u het plein door het zijhek. Links naast de school zullen 

per groep de tassen klaarstaan. Daarin zitten de actieproducten én de bestellijst voor uw kind. Zo kunnen zij de 

actieproducten bezorgen, en evt. nog geld ophalen als er nog niet betaald was. 

Let op, er kunnen breekbare producten in de tas zitten. 

Wilt u de inhoud van de tas controleren aan de hand van de bestellijst? 

Bij vragen/opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met meester van Wijngaarden 

(avanwijngaarden@deakkerlisse.nl). 

 

11 mei 

Zoals we allemaal wel zullen weten, is het de bedoeling dat D.V. 11 mei de school weer opengaat. Aan de bijzondere 

periode van thuisonderwijs komt een einde. Sommige leerkrachten en ouders vinden het spannend als basisscholen 

voorzichtig de deuren weer openen. Begrijpelijk.  

De achterliggende dagen hebben de collega’s intensief nagedacht over de vraag: 

‘Hoe kunnen we de school veilig en verantwoord (twee van onze kernwaarden!) open laten gaan?’. 

In deze brief brengen we u daarvan graag op de hoogte. 

 

Veilig Voor ons als personeel en voor de kinderen moet het veilig zijn op school. 

 We nemen de voorschriften van het RIVM in acht. 

Verantwoordelijk De besluiten zoals ze genomen zijn, zijn goed voor de kinderen, de ouders en het personeel. 
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• Organisatorische maatregelen 

• We kiezen voor gescheiden ingangen 

▪ Groep 1-2; De kinderen van groep 1-2 worden niet door de ouders binnen gebracht, maar op de 

grote parkeerplaats achter de school overgedragen aan de juf. Dit gaat ook zo bij het uitgaan van de 

school. 

▪ Groepen 3; via gebruikelijk hek, fietsenplek en ingang 

▪ Groep 4a en 5a; via de zijingang bij het schoolhuis 

▪ Groep 4b/5b , 8a en 7a; via de hoofdingang 

▪ Groep 6a; via de nooduitgang aan de achterzijde ter hoogte van het eigen lokaal 

▪ Groep7b/8b; via de eigen lokaaldeur 

• Tijdens de schooluren is alleen de hoofdingang beschikbaar 

• De kinderen van groep 3-8 zetten bij aankomst hun fiets in de stalling en gaan bij aankomst op school 

direct naar hun eigen lokaal. Aankomst is mogelijk vanaf 5 minuten voor tijd. 

• Bij het verlaten van de school zullen de leerkrachten ervoor zorgen dat de groepen wisselend naar 

buiten worden gelaten om te voorkomen dat er grote groepen ontstaan. De kinderen moeten direct 

naar huis. 

• 1,5 meter 

▪ Tussen kinderen hoeft geen 1,5m afstand gehouden te worden. 

We willen afstand tussen de leerlingen wel zo goed mogelijk vormgeven. De kinderen zitten in de 

klaslokalen niet naast elkaar. 

▪ Tussen leerlingen en personeel moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden. 

Dit gaan we zo goed mogelijk vormgeven. Leerkrachten beperken het lopen door een lokaal. 

D.m.v. plaatsing van het leerkrachtbureau wordt de kinderen duidelijk gemaakt om niet te dicht bij 

de leerkracht te komen. 

▪ Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand gehouden worden. 

 

• Roosters 

• De ochtendtijd is 08.30-11.30 uur, onderbroken met een speelkwartier. 

• De middagtijd is 12.15-15.15 uur, onderbroken met een speelkwartier. 

• De speelkwartieren zijn gescheiden. 

• De lunch vindt niet op school plaats. 

 

• Schema ochtend/middag  

Ter verduidelijking nog even een overzichtje wanneer de kinderen nu naar school komen. Zoals u weet 

werken we met halve groepen. Elke groep is opgesplitst in groep A en B, dus: groep 1aA, 1aB, groep 2aA 

etc. De groepsindeling ontving u op 23 april. 

 A-groepen B-groepen 

11-15 mei 08.30-11.30 + womo 12.15-15.15 + vrmo 

18-20 mei 12.15-15.15  08.30-11.30 + womo 

25-29 mei 08.30-11.30 + womo 12.15-15.15 + vrmo 
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• Onderwijs 

• Elk dagdeel beginnen we met de Bijbelles. De achterliggende weken en de huidige tijd hebben ons 

genoeg te zeggen. 

• Iedere leerkracht weet wat nuttig en belangrijk is voor de eigen groep. De focus ligt hierbij op de 

hoofdvakken. 

• Leerkrachten zullen in het bijzonder ook aandacht besteden aan het welbevinden van de leerlingen en 

groepsvorming. 

 

• Hygiëne-maatregelen 

• De richtlijnen van het RIVM een GGD blijven onverminderd van kracht. Een kind- en oudervriendelijke 

flyer met een samenvatting ervan tref je aan in de bijlage. 

• Bij de ingang van elke klas staan alcoholdispensers. Personeel en kinderen ontsmetten hun handen bij 

aankomst op school en het naar binnen gaan na een pauze. 

• Voorafgaand aan het eten en drinken, wassen de kinderen de handen. 

• De toiletten worden tussen 11 uur en 12 uur extra schoongemaakt. 

• De leerkrachten halen tussen 11 uur en 12 uur een doekje over de leerlingtafels en handvatten van 

deuren etc. 

• Alle deuren staan zoveel mogelijk open. Zodoende hoeven kinderen minder vaak een handvat beet te 

pakken. 

• Jassen en tassen worden in de klas aan de stoel gehangen. 

• Thuisblijfregels 

▪ Personeel en kinderen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis. 

▪ Denk hierbij aan: verkoudheid, niezen, keelpijn, moeilijk ademen en koorts. 

 

• Overige maatregelen 

• Jarige kinderen mogen trakteren, alleen verpakt! Hoe dat gaat met kinderen die jarig zijn geweest, is aan 

u, zij het na afstemming met de leerkracht. 

• Ouders mogen het schoolplein en de school niet betreden. In urgente situaties kunnen ouders contact 

opnemen om een afspraak te maken. 

• In de groepen 1 en 2 zijn er géén speelgoeddagen. 

• Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door. 

• Er wordt gedurende deze periode geen zendingsgeld opgehaald. 

 

Hartelijk bedankt 

Aan een periode van thuisonderwijs komt een eind. 6,5 weken lang heeft u als ouder het thuisonderwijs 

vormgegeven. Er is heel veel op u als ouders afgekomen. Zelf kijk ik terug op een goede periode waarin we ondanks de 

afstand, ons met elkaar verbonden wisten. Graag wil ik in deze brief u allemaal hartelijk bedanken voor de grote inzet 

die u heeft betoond. Wat is er thuis veel werk verricht en wat kwam er veel op uw bordje te liggen. Hiervoor onze 

oprechte waardering!  

 

Ps. Houdt uw mailbox in de gaten. Voor de kinderen en u komt er nog een presentatie, waarin het bovenstaande 

concreet wordt gemaakt. 

 

Een hartelijke groet, mede namens alle collega’s, van meester Romijn 

 


