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Het doel van deze informatiebrief 
Hierbij willen wij u informeren op welke wijze wij de school na de zomervakantie weer 
openen. Daarbij willen wij de kans om het coronavirus door te geven zoveel mogelijk 
beperken. We blijven streven naar een school als ‘veilige zone’ voor leerlingen en 
medewerkers. 
 
De invulling is gebaseerd op: 

• Het RIVM / GGD –advies; 

• Mededelingen en eisen vanuit het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen; 

• Afspraken SSBA 

• Afspraken op schoolniveau  
 

Kinderen   

• Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen leerling en leraar is niet noodzakelijk. 
Het kan zijn dat een individuele leerkracht het prettig vindt om de anderhalve meter 
afstand toch aan te houden.  

• De kinderen hoeven geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. 

• Geef uw (jonge) kinderen kleding aan, die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden 
en kan worden 'vastgemaakt'. 

• Geef uw kinderen eten en drinken mee dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' 
(geen lastige bekers, maar pakjes e.d.; schoongemaakt fruit). 

• De jassen worden opgehangen in de gang.  

• Breng geen speelgoed mee van huis. 
 

Gezondheid kinderen  

Wat als uw kind gezondheidsklachten heeft? We volgen de RIVM-adviezen en richtlijnen die 
gelden voor het onderwijs. Zie hiervoor Https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-
-Besmettelijkheid.  
 
Voor leerlingen in groep 1 en 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school 
mogen, behalve: 

• Als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 

• Als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19 
besmetting; 

• Als een huisgenoot van de leerling koorts heeft (boven 38 graden Celsius) 
en/of last van benauwdheid heeft. 

Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het te testen. 
 
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: 

• Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak). 

• Als de leerling contact heeft met een patient met een bevestigde COVID-19 
besmetting; 

• Als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 
benauwdheid heeft. 
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Specifiek is de volgende maatregel van kracht: Als een leerling ziek wordt op school, wordt 
het direct door een ouder/verzorger opgehaald. 
Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het 
kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, 
houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: RIVM 
Langdurig-neusverkouden-kinderen. 
 

• Wanneer een leerling positief getest is op COVID-19 moet hij/zij ten minste 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. Zie voor meer informatie over 
thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels. 

• 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 10 
dagen na het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

• Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie 
m.bt. de instructies ook https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD volgens het landelijk 
testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de 
behandelend arts).  

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met 
de school en de behandelend arts). 

• Signaleert een leerkracht dat een leerling op school één van bovenstaande klachten 
heeft, dan wordt ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke 
verspreiding te voorkomen. Signaleert een leerkracht dat er een broertje of zusje 
afwezig is wegens ziekte, dan volgen we dezelfde stappen als hierboven beschreven. 

 

Gezondheid leerkrachten 

Als de leerkracht van uw kind gezondheidsklachten heeft, mag hij of zij niet op school komen 
werken. Ook hier gelden bovenstaande richtlijnen. Onze eerste stap is dat we op zoek gaan 
naar vervanging. Wanneer er niemand is die de groep kan overnemen, blijven de kinderen 
thuis. Afhankelijk van welke ziekteverschijnselen de leerkracht heeft kan er eventueel 
overgegaan worden op thuis-onderwijs, al dan niet online. 
 

In thuisquarantaine na verblijf in het buitenland 

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen ouder dan 12 jaar krijgen - net als iedereen in 
Nederland - na een verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied 
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dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies 
om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Zie voor meer informatie:  
https://.rijksoverheid.nl/onderwerpnen/coronaviruscovid-19/nederlandse-maatregelen-
tegen-het-coronavirus/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland  
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het 
schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school 
personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.  
Uitzondering op de thuisquarantaine: Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar 
school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij 
blijven thuis bij gezondheidsklachten (zie hierboven). 
 

De start van de dag, het brengen en halen van de kinderen 

 
Groep 1-2 
We hanteren een ruime inlooptijd: van 08.20 tot 08.40 uur. Om 08.45 uur starten de lessen 
voor de kleuters. Ouders mogen vanwege de coronamaatregelen helaas nog steeds het plein 
niet op en de school niet in en dienen z.s.m. weer naar huis te gaan. 
 
Brengen 
Ouders brengen kind(eren) naar het grasveld bij de hoofdingang (zie plattegrond). Let 
daarbij op het houden van voldoende afstand.  
De leerkrachten van groep 1-2 staan op het schoolplein. Zij heten de kinderen welkom en 
begeleiden hen naar binnen. In het klaslokaal worden zij opgevangen door juf Linda v. R. 
Vanaf 08.30 uur wordt zij ondersteund door meester Thomas. De tassen en het eten en 
drinken gaan mee de klas in. 
 
Halen:  
Voor groep 1-2 geldt dat zij tussen 13.45 en 14.00 uur opgehaald kunnen worden.  
De leerkrachten zorgen ervoor dat wanneer een ouder/verzorger er is, het kind naar het 
grasveld komt.  
 
BSO: 
Thomas zal de leerlingen van de BSO (gr 1-2 en 3) ophalen en wegbrengen.  
 
Groep 3 t/m 8. 
De inloop voor groep 3 t/m 8 is van 08.15 tot 08.30. Om 8.30 starten de lessen. Ouders 
mogen vanwege de coronamaatregelen helaas nog steeds het plein niet op en de school niet 
in en dienen z.s.m. weer naar huis te gaan. 
Als uw kind zelfstandig naar school kan, verzoeken we u om niet mee naar school te komen. 
 
Groep 3: 
De leerkracht van groep 3 staat de eerste twee schoolweken bij het poortje bij het grasveld 
(zie plattegrond). Zij vangt de kinderen van groep 3 op en begeleidt de kinderen naar binnen 
via de kleuteringang.  Bij de klas is meester Thomas om de kinderen op te vangen. Na deze 
twee weken zal de leerkracht niet meer op het plein staan en kunnen de kinderen 
zelfstandig via de kleuteringang naar de klas. De tassen en het eten en drinken gaan mee de 
klas in. 
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Groep 4: 
De ouders zetten de kinderen van groep 4 af bij de ingang van het plein bij de Vlet, naast de 
opslagcontainers (zie plattegrond). De leerkrachten van groep 4 staan de eerste schooldag 
bij de ingang van het plein. De andere dagen zal de leerkracht niet bij het plein staan en 
kunnen de kinderen zelfstandig naar de klas. 
De tassen en het eten en drinken gaan mee de klas in. 
 
Groep 5 t/m 8: 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar de klas, door de ingang die zij gewend 
zijn. Let op: De leerlingen mogen niet via de ingang van de Watergang (schoolplein 
Elckerlyc) het plein op! 
De tassen en het eten en drinken gaan mee de klas in. 
 
Fietsen: 

De fietsen van kinderen uit groep 1, 2 en 3 worden in het fietsenrek voor de kleutergymzaal 
geplaatst.  
De fietsen van groep 4 worden neergezet bij de schoolbibliotheek.  
De fietsen van groep 5 worden neergezet onder de overkapping naast het groep 5 lokaal. 
De fietsen van de leerlingen uit groep 6 en 7 worden neergezet in het fietsenhok aan de 
hoofdingang van de school. 
De fietsen van groep 8 worden neergezet bij het groep 8 lokaal langs de muur van het 
kleuterplein.  
 
Groep 3 t/m 8 einde van de schooldag: 
De leerlingen worden om 14.00 uur opgehaald of gaan zelfstandig naar huis. Alle 
leerkrachten lopen de eerste schooldag met hun groep mee naar buiten. 
De kinderen die zelfstandig naar huis mogen, mogen gaan. U kunt uw kind ophalen op 
dezelfde plek waar u uw kind ‘s morgens heeft afgezet. Let op, u mag niet het plein op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schoonmaak, hygiëne, etc. 

 
Schoonmaak 
Alle klaslokalen worden iedere dag schoongemaakt, zowel de tafels, stoelen als andere 
contactpunten. 
 
Hygiëne  
Bij binnenkomst van buiten is er een handwasmoment in de klas. Dit geldt zowel voor 
leerlingen als leerkrachten. 
 
Looproute 
In het midden van de centrale hal is een rotonde met 1-richtingsverkeer. De pijlen staan op 
de vloer zodat dit voor de leerlingen duidelijk is. 
 
Ventilatie 
Binnen alle klaslokalen en andere ruimten wordt iedere dag goed geventileerd. De ramen 
zullen veel open staan. 

Grasveld: brengen en 

halen groep 1/2 en 3 

Afzetpunt 

groep 4  



 
Verjaardagen 
Tot de zomervakantie vieren wij de verjaardagen van de kinderen op de manier zoals we dit 
voor de zomervakantie hebben gedaan. Er mag getrakteerd worden in de eigen groep. Let 
op: dit gaat om voorverpakte traktaties (bijvoorbeeld knijpfruit, cheesedippers, chips of een 
verpakt koekje) en we trakteren niet aan de andere leerkrachten en niet aan broertjes en/of 
zusjes in andere groepen.  
 
Tot slot 
Bovenstaande maatregelen zijn waarschijnlijk al bekend. We hebben ervaren dat deze 
maatregelen geen belemmering zijn om goed met elkaar naar school te kunnen. Ik wens 
iedereen een succesvol en fijn schooljaar toe!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het gehele team van De Klimboom, 
 
Jenny Tukker 
 


