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Lisse, 16 juli 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

In deze brief informeren we u over de toepassing van het protocol in onze school ná de zomervakantie. 

Op 26 juni heeft premier Rutte een aantal verruimingsmaatregelen afgekondigd per 1 juli. Het protocol is, rekening 

houdend met deze verruimingen, aangepast. Om praktische reden hebben wij ervoor gekozen geen aanpassingen te 

doen tót de zomervakantie. 

 

In deze brief informeren we u over enkele aanpassingen in de schoolorganisatie vanaf 31 augustus, de eerste 

schooldag van het nieuwe  cursusjaar.  

Onze kernwaarden veiligheid en verantwoordelijkheid waren opnieuw sturend voor ons. Daarbij: voorzichtigheid blijft 

geboden! Wat worden de gevolgen van het onvermijdelijke reizen in de zomervakantie? Hoe gaat het ziekteverloop 

zich ontwikkelen? 

 

We moeten keuzes maken voor de periode na 31 augustus op grond van de informatie die er nú is, maar best kan 

veranderen vóór het zover is. Daarom hebben we onze keuzes zodanig gemaakt dat, zowel terug- als doorschakelen 

betrekkelijk eenvoudig te realiseren zijn, als de regelgeving daar aanleiding voor geeft. We bewegen voorzichtig mee, 

maar houden zo de mogelijkheid tot noodzakelijk terugschakelen gemakkelijk realiseerbaar. Dit voorkomt ook 

intensieve vormen van overleg en aanpassing tijdens de vakantie. 

 

Verder is het goed dat u zich realiseert dat er géén sprake is van structureel beleid, maar van tijdelijke invulling van 

een protocol, van noodmaatregelen dus. Als het protocol t.z.t. opgeheven wordt, keren wij terug naar onze 

oorspronkelijke regelingen. Natuurlijk willen wij leren van ervaringen. Eventuele nieuwe structurele keuzes zullen 

gepaard gaan met ouderpeilingen e.d. 

 

We zetten de belangrijkste wijzigingen met ingang van maandag 31 augustus in vraag-en-antwoord-vorm op een rijtje. 

 

1. Hoe gaat de “ traditionele ouderinloop” er op de eerste  schooldag uitzien? 

a. Deze vervalt. We kunnen niet de 1,5 m garanderen met álle ouders tegelijk in de school. 

b. Voor de groepen 1-4 maken we groepsgewijs een uitzondering. We organiseren in de eerste week een 

ouderinloop pér dag, pér groep. Op deze manier kunnen we tóch realiseren dat u in een kijkje in de klas 

neemt en kennis kunt maken met de nieuwe leerkracht. Vooral voor de jongere kinderen vinden we dit 

belangrijk. In week 6 van de zomervakantie sturen we hierover gedetailleerde informatie, zodat u weet 

welke groep op welke dag aan de beurt is. 

c. Voor de groepen 5-8 is er  geen inloop. De kennismaking kan, op uw verzoek,  via een individuele afspraak  

plaatsvinden of uitgesteld worden naar de luistergesprekken op 14 en 15 september. 

 

2.  Mogen ouders weer ín school? 

a. Ja, mits de 1,5m in acht genomen wordt; 

b. Oudercontacten e.d. zijn weer in school mogelijk; 

c. De inzet van ouderhulp beperken we tot ‘buiten’. 

 

3. Hoe ziet de TSO-regeling eruit? 

a. We hanteren een continurooster; 

b. Alle kinderen eten zonder strip op school; 

c. De lunchpauze duurt 3 kwartier; 

d. De kinderen eten o.l.v. de eigen leerkracht; 

e. De ouders helpen bij de pleinwacht, conform de indeling die gemaakt is naar aanleiding van uw opgave; 

f. De schooltijd eindigt 14.30 uur. 
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4. Welke schooltijden gelden er? 

Ochtendschooltijd: 08.30 – 12.15 uur 
Speelkwartier: 10.30 – 10.45 uur 
Lunchpauze: 12.15 – 13.00 uur 
Middagschooltijd: 13.00 – 14.30 uur 

 Op woensdag eindigt de school voor groep 1 – 8 om 12.30 uur 

 Op vrijdag is dat voor groep 1 – 4 om 12.15 uur 
 

5. Blijven de hygiëne regels van kracht?  

a. Ja! 

b. Geen handen geven, hoesten in elle boog; 

c. Thuisblijfregels zijn onveranderd en blijven onverminderd van kracht; 

d. Toiletten worden tussen de middag extra schoongemaakt; 

e. Handen wassen en desinfecteren. 

 

6. Welke overige organisatorische regels gelden er? 

a. We handhaven de gescheiden ingangen; 

b. Het speelkwartier en de lunchpauze vinden weer gelijktijdig plaats; 

c. Jassen en tassen blijven weer op de gang; 

d. Uit school moeten we allemaal direct naar huis; 

e. De gymzalen mogen weer worden gebruikt; 

f. Bij verjaardagen wordt er alleen in de eigen groep getrakteerd op alleen verpakte traktaties. 

 

We hopen u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd. 

Schroom niet te bellen of te mailen als u vragen overhoudt. 

Tenslotte maken we van deze gelegenheid gebruik u te vertellen dat deze week de actie voor de Makor HaTikvaschool 

in de klassen is afgerond. De presentatie hiervan is te bekijken op de website. We kunnen het schitterende bedrag van 

€ 18.019, 92 overmaken naar het Deputaatschap Israël. Een pracht actie, waaraan we enthousiast begonnen zijn, 

moest abrupt onderbroken worden toen de school gesloten werd. Ondanks dat hebben we dit recordbedrag mogen 

ophalen. Niet eerder leverde een actie zoveel op. Daarvoor hebben de kinderen hard gewerkt! Daaraan hebt u royaal 

bijgedragen! Hartelijk bedankt! 

 

Ik eindig deze elfde coronabrief op de grens van twee cursusjaren met een hartelijke groet. 

 

G. Romijn 

 

https://www.deakkerlisse.nl/news/47497/De-Akker-in-actie----blog

