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Lisse, 4 februari 2021 

 

Beste ouders, 

 

In verband met de gewijzigde omstandigheden sturen we u actuele informatie in deze ouderinfo 20. 

Vanmorgen hebben we als team vergaderd en het navolgende besloten. 

 

Overheidsbesluit 

De afgelopen dagen is bekend geworden dat de scholen DV 8 februari weer open mogen. Dit is een veelbelovend en 
hoopgevend perspectief. Kinderen, leerkrachten en ouders kijken hier reikhalzend naar uit, al kunnen we ons ook 
voorstellen dat er collega’s/ouders in meerdere of mindere mate bezorgd zijn en zich afvragen ‘hoe zal dit allemaal 
verlopen?’ 
Sinds vorige week werd het steeds duidelijker: mogen de scholen weer open? Ja! Met allerlei extra, beperkende 
maatregelen. 
Het heeft lang geduurd voor daar duidelijkheid over ontstond. Reden waarom wij u niet eerder concreet konden 
informeren. 
 

Inlevermoment 

Aanstaande vrijdag (0502) nodigen we weer één ouder per gezin uit (deze keer voor een INLEVERMOMENT) op de 

gebruikelijke tijden en met handhaving van de bekende afspraken: 

 We hanteren een tijdslot en hebben u op achternaam ingedeeld in 3 groepen: 

 10.30 – 11.00 Aangeenbrug tot en met Grisnich 

 11.00 – 11.30 Heemskerk  tot en met Pronk 

 11.30 – 12.00 Reijerkerk tot en met vd Zwan 

We beseffen dat er ook thuiswerk gepland is voor deze morgen. Een gedeelte ervan zou gedaan kunnen 

worden. Ga hier vooral flexibel mee om. 

 Het dragen van een mondkapje is verplicht. 

 We hanteren één looproute: we komen via het Heemskerkterrein door het kleuterhek en de kleuteringang naar 

binnen; we gaan door de hoofdingang aan de Schoolstraat naar buiten en verlaten het schoolterrein via het 

voorhek. 

 Wat lever je in? 

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

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

Graag inleveren per kind per groep! 

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

 

8 februari 

De achterliggende dagen hebben we intensief nagedacht over de vraag: ‘Hoe kunnen we de school veilig en 

verantwoord (twee van onze kernwaarden!) open laten gaan?’. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de PO-raad: 

Veilig – Verantwoord - Uitvoerbaar. Donderdagmorgen hebben we onder biddend opzien (Jakobus 1 : 5) beslissingen 

genomen. In deze brief brengen we u hiervan graag op de hoogte. 

Álle kinderen zijn weer welkom voor de totale schooltijd! 

Overwegingen 

Veel vragen, opties en suggesties (van ouders en teamleden) zijn besproken en overwogen. 

De leidraad was: Wat is goed voor onze kinderen, voor onze leerkrachten, voor de ouders? We wilden keuzes maken 

die verantwoord én veilig én uitvoerbaar zijn. Wat we allemaal meegewogen hebben: 

 De regelgeving met betrekking tot hygiëne, quarantaine, afstand e.d. is uiterst strikt. 

 De praktische/onderwijskundige regelgeving vanuit de overheid geeft veel ruimte aan het maken van eigen 

schoolkeuzes. 

 Geleidelijk opengaan? Halve groepen of hele groepen? 

 Het merendeel van de ouders hunkert naar openstelling! 

 De school mag open, maar we willen dat zo veilig mogelijk realiseren. 



 

SCHOOLSTRAAT 11A, 2161 LISSE  |  T (0252) 41 03 99  |  INFO@DEAKKERLISSE.NL  |  WWW.DEAKKERLISSE.NL 

 

Oproep 

Dit alles vraagt om strikte regels. We roepen u, als ouders dringend en ernstig op om mee te werken en te helpen aan 

de toepassing en handhaving hiervan. We zijn met elkaar blij dat deze beslissing genomen werd, maar … dit ging 

gepaard met een zekere bezorgdheid over elkaars en eigen veiligheid. Soms hadden we écht het gevoel concessies te 

doen aan deze bezorgdheid. Desondanks heeft e.e.a. geleid tot dit besluit. 

 

Verdere 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. 

 U weet nog op welke plek de jufs met hun kinderen staan. Wilt u daar vér vandaan blijven?! 

 Wilt u uitsluitend op de parkeerplaats wachten en NIET in ‘de gang’ bij het hek!? 

 Het dragen van een mondkapje door volwassenen is verplicht. 

 Groepen 3; via het gebruikelijke hek, de 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. 

 We passen gescheiden speeltijden toe, zowel voor wat betreft de ochtend als tussen de middag. 

 Tijdens de schooluren is alleen de hoofdingang beschikbaar. Ouders mogen het schoolplein/de school zonder 

afspraak niet betreden. 

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

 We hanteren de bekende schooltijden: 

 08.25 uur: eerste bel. 

 08.30 uur: tweede bel; de school begint. 

 12.00/12.15 – 12.45/13.00 TSO; alle kinderen eten op school o.l.v. de leerkracht. 

 14.30 uur: de school gaat uit. 

 woensdag 12.30 uur: de school gaat uit. 

 vrijdag: 

 12.15 groep 1-4 is uit. 

 14.30 groep 5-8 is uit. 

 1,5 meter 

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

 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 binnen én buiten, altijd dus, 1,5 meter afstand gehouden worden. 

 

We kijken samen uit naar maandag. Onze leerlingen hebben in de afgelopen weken een bijzondere tijd meegemaakt. 

Zij waren beperkt in contacten met vriendjes en vriendinnetjes, maar ook met familieleden. Misschien hebben ze de 

spanning van ons geproefd. Het is van belang dat wij de komende periode genoeg tijd nemen om hier aandacht aan te 

besteden in de klas.  Toetsen e.d. hebben geen eerste prioriteit. 
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En verder 

 Vragen we u om een strikte toepassing van thuisblijf-, test- en quarantaineregels. We hebben liever dat u er te 

streng dan te ruim mee omgaat! Wilt u ons in voorkomende gevallen onverwijld op de hoogte brengen? 

 Verjaardagen worden alleen ín de klas gevierd. Traktaties móeten verpakt zijn. Als kinderen jarig geweest zijn, 

kan dat alsnog worden gevierd na afstemming met de leerkracht. 

 We kennen speelgoeddagen voor de kleuters. Deze vervallen. Het is niet toegestaan speelgoed mee te brengen. 

 Er kunnen boeken uit de bieb geleend worden. De OA-ers zorgen voor uitwisseling. 

 De contactavonden van 15 en 16 februari worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum. 

 Er mogen, zoals gezegd, geen ouders in de school. We maken wel graag gebruik van de hulp van de 

verkeersbrigadiers. Dat is buiten. 

 Dit alles duurt tot? In ieder geval de komende 2 weken, tot de voorjaarsvakantie. Over het vervolg is nu lastig iets 

te zeggen. De lockdown duurt tot 2 maart. Premier Rutte heeft toegezegd ons op 23 februari te informeren over 

hoe het daarna verder gaat. 

In een volgende ouderinfo komen we daar b.l.e.w. op terug. 

 

Tenslotte 
Schroom niet om opheldering te vragen als er na het lezen van dit alles onzekerheid of onduidelijkheid overblijft. 

We realiseren ons dat de het ook voor u een moeilijke periode is/was. We willen u hartelijk bedanken voor uw 

meedenken, meeleven en gebed. 

We sluiten af met een gebed voor ons allen: 

 

Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken, 

En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken, 

Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren wijken; 

Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken; 

Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; 

Bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'. 

 

Een hartelijke groet van G. Romijn 

 


