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Vanuit de protocolrichtlijnen komt naar 
voren dat er voorlopig geen vieringen op 

school plaats mogen vinden. Daarom 
zochten we een alternatief voor de 
afscheidsmusical van onze groep 8 

leerlingen. 
Deze kinderen hebben onze speciale 

aandacht omdat ze  de laatste fase op de 
basisschool ingaan. We kijken naar: wat is er 
voor hen de komende tijd belangrijk, zodat 

ze de resterende tijd goed benutten, op een 
leuke manier afscheid kunnen nemen en de 

overgang naar het voortgezet onderwijs 
soepel verloopt… 

        
         

Hoera! 

 

De belangrijkste verandering in de nieuwe 
maatregelen betreffende het coronavirus is 
dat basisschoolleerlingen vanaf 11 mei weer 

naar school mogen. Klassen worden 
opgesplitst zodat alle leerlingen de helft van 

de tijd op school zijn. 
(richtlijn overheid) 

Zo hebben we kleinere klassen en kunnen we 
meer afstand creëren. 

Wij hebben straks in elke groep een ploeg A 
die start op maandag 11 mei en een ploeg B 

die start op dinsdag 12 mei: 
A: ma-wo-vr en di-do 
B: di-do en ma-wo-vr 

 

 

 

           

           25-04-2020 t/m 05-05-2020  is het mei- 
           vakantie 

           11 mei gaan de scholen weer open 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij zijn super blij dat we de kinderen weer 

kunnen zien. Tegelijk beseffen we dat het virus 
nog niet verslagen is. We doen onze uiterste best 
om de kinderen zo veilig mogelijk naar school te 

laten gaan. 

 We zijn een protocol aan het ontwikkelen 
waarbij we de voorschriften van het RIVM zo 
goed mogelijk uitvoeren. U vindt alvast een 

aantal regels in deze nieuwsbrief. 

Dit protocol ontvangt u als ouders zo spoedig 
mogelijk. In het protocol kunt u terugvinden hoe 
wij handelen en wat wij van u verwachten. De 1 

½ meter afstand proberen we te handhaven. Blijft 
u er ook aan denken als u de kinderen brengt of 

haalt? 

 

 

 De Ark, een fijne school:  

in een bijzondere tijd… 
Veel ouders zijn blij dat de kinderen weer 

naar school kunnen. Sommige ouders 
hebben echter redenen om hier niet blij 
mee te zijn, zij willen hun kind nog thuis 

houden. Het is de bedoeling dat de kinderen 
wel weer naar school gaan, maar mocht u 

redenen hebben om uw kind toch nog thuis 
te willen houden, dan kunt u contact met 

mij opnemen. 
 

Ook ik kreeg een waarschuwing van mijn 
huisarts. Vanwege mijn longen heb ik een 

verhoogd risico. (Overigens in normale 
tijden, niets ernstigs). In overleg met het 

bestuur werk ik iets meer thuis en zal 
minder aanwezig zijn op school. Wel ben ik 

voor u allen bereikbaar op 
0643443214 
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•Volwassenen houden anderhalve meter 
afstand van elkaar.   
• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere 
keren per dag en goed ten minste 20 sec.  
• Er worden geen handen geschud.  
• Hoesten/niezen in de ellenboog.  

• Niet aan je gezicht zitten. 
 

 
 

De school past de adviezen en richtlijnen van 
het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende 
maatregelen van kracht: 
 • Leerlingen met corona-gerelateerde klachten 
blijven thuis.  
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk 
getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s).  
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep 
kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg 
met de school).  
• 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) 
 

Aandacht voor elkaar 

 
De pedagogische relatie is enorm belangrijk. 
Wanneer de leerlingen weer naar school 
komen zal er veel persoonlijke aandacht zijn 
voor hun ervaringen. Het is belangrijk dat 
leraren vertrouwen tonen in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden, zodat de kinderen 
zich gezien en gewaardeerd voelen. De eerste 
tijd staat daarom nadrukkelijk in het teken van 
het welbevinden van de kinderen. Net zoals bij 
de start van een nieuw schooljaar, is er veel 
aandacht voor het weer aan elkaar wennen, 
groepsvorming en het maken van afspraken. De 
mate waarin hier behoefte aan is kan 
verschillen, afhankelijk van de leeftijd van de 
leerlingen en van wat er speelt in groepen. Veel 
leerlingen zullen het ook fijn vinden om weer 
inhoudelijk aan het werk te gaan. 
 

 
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices 
en werkplekken worden bij gebruik door meerdere 
leerlingen veelvuldig ontsmet. Ook materialen die 

door meerdere leerkrachten worden gebruikt 
worden regelmatig ontsmet. 

En vooral: 

 

We gaan weer genieten van 

elkaar. het gaat beter volgens 

het RIVM. Wat fijn dat we 

daardoor wel weer naar 

school mogen. We passen zo 

goed mogelijk op elkaar. 

Helpt u mee? 

 

Vriendelijke groet,  

Greet Stulp 

  

De noodopvang voor 
kinderen in kwetsbare 

posities en voor 
leerlingen van ouders 
met cruciale beroepen 
vindt plaats vanaf 11 
mei plaats in De Ark. 

 

  


