
         Vanaf 8 juni weer volledig naar school

Beste ouders/verzorgers van de dr. Theun de Vriesskoalle

We zijn optimistisch over de positieve ontwikkeling. Als het zo goed blijft gaan, gaan alle leerlingen dus vanaf 8 juni weer volledig 
naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.  Ook vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van kracht, waaronder de 
volgende maatregelen: 

Halen en Brengen

1 Geen ouders op het 
schoolplein en in de school,
behalve voor medische 
handelingen.

Kinderopvang:
Kids First verzamelt de 
kinderen bij het fietsenhok.
De Pykjes staan bij de 
tuimelrekken.

Brengen en halen van kinderen blijft zoals het nu is:

 Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig, op de fiets of lopend naar school.
 Parkeren bij de S. Antonidesstraat.
 Tút en der út bij het grote hek van het schoolplein.
 De deuren zijn open vanaf 8.15 uur. De school begint om half negen.
 De leerkrachten van groep 1 en 2 wachten de kinderen op en brengen ze naar de 

deur.  
Brengen: het blijft zoals het nu is

 Groep 1a                   Via hekje zuidkant en nooddeur klaslokaal 
 Groep 1b.                  Via nooddeur speellokaal
 Groep 2.                    Via hek zuidkant , via nooddeur van het lokaal
 Groep 3, 4 en 5        Via ingang groep 3
 Groep 5/6, 7 en 8    Via hoofdingang

Halen
 Om 14.00 uur wacht u de kinderen op achter het hek op gepaste afstand van de 

andere ouders en u geeft ruimte voor de andere kinderen.
 De leerkracht zorgt dat de kinderen bij de ouders gebracht worden. De groepen 4 

t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten.
 De auto’s van het personeel staan niet meer bij de school, zodat u 

meer ruimte heeft om ook daar te wachten op uw kind.
 Auto’s rijden langzaam door de straat.
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Algemeen  

2 Veiligheid en 
Hygiënemaatregelen

We hanteren de richtlijnen van het RIVM:
• Tussen personeelsleden en leerling wordt de 1,5 meter bewaard.
• De school meldt zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval 

 (corona) hebben. 
• De school let erop dat de leerlingen vaak hun handen wassen met zeep of gel.
• Kinderen die verkouden zijn, blijven thuis.
• Wanneer iemand in het gezin verkoudheidsklachten met koorts heeft en of 

benauwdheid blijft het kind ook thuis.
• Extra schoonmaak tussen de middag blijft.
• Kinderen mogen geen voedsel delen.
• Geen traktaties meenemen
• Fruit voor kleuters wordt thuis klaar gemaakt, zodat er geen handelingen van de 

leerkrachten nodig zijn.
• Er is voorlopig geen luizencontrole. Informatie volgt via juf Doeite.
• De groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. 

3 Onderwijzend personeel • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Vakleerkrachten en studenten komen in overleg weer naar school.
• Vakleerkrachten kiezen 1 school uit om les te geven.
• Leerkrachten met Corona achtige klachten blijven thuis.

4 Consequenties voor aanbod • Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld dyslexie en taal/spraak behandeling 
start weer op.

• Het rapport zal niet op de gebruikelijke wijze ingevuld worden, we bieden een 
alternatief aan.

• Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door. Voor 
groep 8 zullen we het eind feest en de musical op een aangepaste manier 
realiseren.

Met betrekking tot algemene vragen kunt u mij bellen ( 06-18255180) / t.vogels@roobol.frl
Voor zaken betreffende uw kinderen staan de leerkrachten voor u klaar. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het team

dr. Theun de Vriesskoalle

Tineke Vogels
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