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Lisse, 4 juni 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

Alle kinderen weer naar school 

Dinsdag 26 mei informeerde premier Rutte ons over het feit dat vanaf 8 juni de school weer volledig open mag. Daar 

zijn we blij mee! 

We hebben de afgelopen week uitvoering nagedacht over de regelgeving hiervoor. Achtergronden, toepasbaarheid, 

consequenties, etc. We hebben gewikt en gewogen. 

Gisteren (woensdag 3-6) hebben we de besluiten genomen. We hebben ons hierin niet alleen laten leiden door de 

regelgeving en praktische toepasbaarheid, maar ook door onze kernwaarden veilig en verantwoordelijk. 

 

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

een plaats waar ze zich veilig en welkom moeten voelen. Welbevinden staat daarom de komende 

weken, naast de cognitieve ontwikkeling, centraal. 

Verantwoordelijk De besluiten zoals ze genomen zijn, zijn goed voor het personeel en de kinderen. E.e.a. is ook 

voor een langere periode vol te houden. 

 

In deze brief informeren we u over onze aanpak van de schoolsituatie vanaf 8 juni. Deze duurt tot de zomervakantie. 

En daarna? We weten het niet. We zijn gewaarschuwd en moeten rekening houden met tussentijdse aanpassing van 

de regels, maar ook met verlenging, misschien wel tot de kerstvakantie … of …? 

Dit betekent overigens niet dat onze aanpak ook ‘zomaar’ verlengd zal worden. We zullen ruimte maken voor 

evaluatie en eventuele aanpassing. 

 

Algemeen 

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in het 

basisonderwijs:  

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

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

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 

werkzaamheden noodzakelijk is. 

5. Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 

8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

Continurooster 

Met ingang van maandag mogen álle kinderen (zonder overblijfbonnetje) op school eten; de pauzetijd wordt korter; 

de eindtijd is eerder. 

Hiervoor kiezen we, omdat: 

 we de rompslomp rondom regelgeving v.w.b. hygiëne, arbo, gescheiden pauzes, tijden, verkeersbewegingen, 

etc. willen beperken. 

 we geen hulp mogen vragen van TSO-ouders. 

 

‘s Morgens is er weer sprake van één speelkwartier, zij het in twee groepen. Pleinwachttaken zijn verdeeld over álle 

collega’s. 

Tussen de middag is er een lunchpauze, (eveneens in twee groepen) van een half uur; we eten onder leiding van de 

eigen leerkracht en spelen onder toezicht van OA-ers en MT-leden. 

Omdat we lunchtijd o.l.v. de leerkracht in een continu-rooster mogen scharen onder onderwijstijd, kunnen we de 

eindtijd van de schooldag stellen op 14.15 uur. 
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Al met al levert dit het volgende totaaloverzicht op: 

 

Groep 4a, 4b/5b, 5a, 3a en 2 kleutergroepen Groep 8a, 7a, 6, 7b/8b, 3b en 2 kleutergroepen 

Ochtendschooltijd: 08.30 - 12.00 uur Ochtendschooltijd: 08.30 - 12.15 uur 

Speelkwartier: 10.15 - 10.30 uur Speelkwartier: 10.30 - 10.45 uur 

Lunchpauze: 12.00 - 12.30 uur Lunchpauze: 12.15 - 12.45 uur 

Middagschooltijd: 12.30 - 14.15 uur Middagschooltijd: 12.45 - 14.15 uur 

De lestijden eindigen op woensdag voor álle groepen om 12.15 uur. 

De lestijden eindigen op vrijdag voor groep 1 t/m 4 om 12.15 uur, voor groep 5 t/m 8 om 14.15 uur. 

 

NB. 

 De inzet van personeelsleden bij de TSO is een noodmaatregel en betreft een tijdelijke aanpassing i.v.m. de 

crisis die we meemaken. Als het weer mag hopen we weer ouderhulp te kunnen inzetten. 

 Enkele jaren terug hielden we een TSO-enquête. Toen was er een aantal vragen naar een continu-rooster. Nu 

‘moeten’ we het gaan ervaren. Deze ervaringen geven t.z.t. richting aan een evaluatie en eventuele volgende 

enquête. 

 We beseffen dat er ouders zullen zijn, die dit niet fijn vinden. Er is de laatste tijd een groot beroep gedaan op 

uw en onze flexibiliteit. We rekenen en vertrouwen opnieuw op uw begrip en medewerking. 

 

Opvang 

De noodopvang, zoals we die kenden tijdens de schoolsluiting en de “halve school”, vervalt bij de totale 

schoolopening. We horen het graag als u in de ‘knel’ komt en willen meedenken in het zoeken naar oplossingen. 

 

Maatregelen 

 De gebruikelijke hygiënemaatregelen zullen worden gecontinueerd. 

 Bij binnenkomst handen ontsmetten! 

 1,5 meter afstand. 

 Hoesten en niezen in de mouw. 

 Papieren zakdoekjes gebruiken. 

 Handen wassen! 

 Verkouden of ziek? Thuis blijven! 

 De toiletten krijgen tussen de middag een extra schoonmaakbeurt. 

 We zetten de thuisblijfregels voor kinderen nog eens  op een rijtje. 

Hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM: 

 Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  

 Neusverkoudheid. 

 Hoesten 

 Moeilijk ademen/benauwdheid  

 Tijdelijk minder ruiken en proeven  

 Een leerling met koorts boven 38 °C   

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De 

leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer 

heeft. Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, 

blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling 

weer naar school en de opvang. 

 Als iemand in het huishouden van de leerling getest is op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet 

de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. 
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 De ‘Kom- en Ga-regels’ blijven onveranderd van kracht. 

Omdat de aantallen zich verdubbelen, zal het complexer worden. 

 1-2 

 De juf haalt en brengt je bij de pion, waar mama of …je ophaalt. 

 3-8 

 Bij aankomst je fiets in de stalling (elk rek, van achter naar voor!). 

 Je mag direct naar binnen. 

 Als de school uitgaat, gaan we direct naar huis. 

 Kom niet te vroeg/laat. 

 Je gebruikt dezelfde deur voor gaan en komen als nu. 

 

 We kunnen u een compliment geven over de toepassing van de regels tot nu toe en vertrouwen dat dit zo 

blijft (1,5 m - niet blijven kletsen – kom zoveel mogelijk op de fiets - kom zoveel mogelijk alleen). 

 De grotere kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig, alleen en lopend of op de fiets. Bij aankomst gaan ze 

direct naar binnen. Als de school uitgaat, gaan ze direct naar huis. 

 

Schoolreis 

 De schoolreis voor groep 1 en 2, die gepland staat voor 3 juli gaat niet door in de geplande vorm. In een apart 

schrijven wordt u over het alternatief geïnformeerd. 

 De schoolreis voor groep 3-7, die gepland staat voor 10 juli gaat niet door. De schoolreiscommissie beraadt 

zich in samenspraak met de commissie voor de crea-middag op een alternatief programma op deze datum. 

We hopen er evengoed een fijne dag van te maken. 

 

Kamp Groep 8 

Zoals eerder bekend gemaakt, kan het kamp Texel dit jaar geen doorgang vinden en hebben we nagedacht over een 

alternatieve vorm om de kinderen toch een mooie afsluiting te kunnen geven. 

We hebben veel ideeën en tips gekregen, waarvoor onze hartelijke dank. U begrijpt dat we een keuze hebben moeten 

maken uit alle mogelijkheden, rekening houdend met de richtlijnen vanuit de overheid. 

Op 8, 9 en 10 juli plannen we in onze eigen omgeving leuke excursies en activiteiten waar we op de fiets heen kunnen 

gaan. Op de donderdag staat er ook een avondprogramma gepland. 

De nachten zijn we thuis. Dit is misschien een teleurstelling, maar we vinden het als school een te groot en onzeker 

risico en willen (en moeten) hierin voorzichtig zijn. De leiding bestaat uit drie leerkrachten (meester Ligtenberg, juf 

Romijn, meester van Zuijlen) en verder niet uit ouders, zoals in andere jaren gebruikelijk was. Het protocol laat dit 

overigens ook niet toe. We zijn er van overtuigd dat we onze kinderen toch drie mooie dagen kunnen bieden en zijn 

hiervoor druk bezig met de samenstelling van een programma. Over het concrete programma, tijden, kosten etc. 

zullen we u later informeren. 

 

Afscheid groep 8 

We hebben met de leerkrachten van groep 8 én de ouderraad nagedacht over de afscheidsavond. Ook daarin denken 

we een mooie alternatieve vorm gevonden te hebben, binnen de regels: 

 De ontspannen en leuke programmaonderdelen krijgen een plek in het alternatieve kampprogramma. 

 Het officiële programmaonderdeel wordt gerealiseerd op de geplande afscheidsavond, d.d. 16 juli, in de 

Salemkerk. Hiervoor krijgen kinderen en ouders t.z.t. een uitnodiging met alle benodigde informatie. 
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Eindejaarsschoonmaak 

We volgen zoveel mogelijk de landelijke overheidsadviezen; daarom zal ook de schoonmaak dit jaar anders 

georganiseerd worden. 

 De diverse schoonmaakavonden (gele brief) vervallen. De schoonmaaktaken zijn verdeeld onder álle 

teamleden. 

 De schoonmaakavond in de kleutergroepen vervalt. Voor de materialen komt er een plan waarin we alle 

kleuterouders gaan vragen om iets mee te nemen naar huis. 

 De klusavonden (rode brief) vervallen. Veel werk is al gedaan. Met name het ‘hoge zeemwerk’ en het ‘grote 

snoeiwerk’ moeten nog gebeuren. Omdat dit buiten is én we de onderlinge afstand goed kunnen bewaren, 

hopen we hierin op de gebruikelijke ‘vader-inzet’. 

 

Afsluiting 

Een uitgebreide brief met veel informatie met, voor sommigen, best vergaande consequenties. 

Dat beseffen we maar al te goed. 

Nogmaals gezegd: we hopen op uw begrip. We hopen op een open en constructief contact als ’t nodig is. 

Hoe zei meneer Rutte het ook al weer? “Zorg een beetje voor elkaar”! 

 

Een vriendelijke groet van meester Romijn 

 


