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Volgende week maandag 8 juni verwachten we al onze 
kanjers weer op school. Fijn dat het weer een klein beetje 
gewoon mag zijn. Gelukkig hebben we een grote school 
waar veel ruimte is… we blijven de regels zo goed mogelijk 
hanteren… 

 

 
31 mei t/m 1 juni Pinksteren (vrij) 
8 juni  de kinderen gaan alle dagen weer 
naar school, zoals voorheen 
11 en 12 juni studiedagen, kinderen zijn 
vrij. 

 

  

 

 

 

 

Gelukkig: fouten maken mag! 

                             
 
 Allemaal weer naar school volgens het 

protocol van de PO- raad: 
(zie ook andere bijlage) 
 

• Geen ouders op het plein en in de school 

• Oudergesprekken en (10-minuten 
gesprekken) via (beeld)bellen. 

• Volwassenen houden anderhalve meter 
afstand van elkaar.  

• Heeft een kind klachten dan blijft het 
thuis. 

• Heeft een gezinslid koorts dan blijven 
alle gezinsleden thuis.  

• Iedereen wast zijn/haar handen 
meerdere keren per dag en goed ten 
minste 20 sec.  

• Raakvlakken worden extra 
schoongemaakt. 

 
 

 

De Ark, een fijne school:  

Waar ook fouten gemaakt worden…allereerst 
mijn excuses voor de verwarring van de indeling 

van de groepen A en B. 

 Na een super samenwerking en goede 
protocollen, enorme inzet van ouders 

leerkrachten en kinderen, kwam er deze week 
wat “ruis” op de lijn vanwege de wisseling van 

dagen door de vrije pinkstermaandag. 

Het bleek dat ik het niet goed gecommuniceerd 
had. Daarvoor mijn welgemeende excuses. Ons 
beleid was dat als groep A de laatste de dag op 
school was, groep B weer zou starten, dat was 

mijn beleving van de woorden om en om. Maar 
om en om kan ook zijn de ene week op ma. wo. 

en vr. en de volgende week di. en do. veel ouders 
vatten het ook zo op. Als ik terug kijk, lijkt het 

ook alsof we dat bedoelden. 

We hebben daarom ook op klasbord gezet dat u 
het met de leerkracht kunt regelen als u hierdoor 

in de problemen komt met oppas. Deze laatste 
week mogen er best een paar kinderen bij op 
andere dagen, dan zien ze de andere kinderen 
ook weer.. en volgende week zien we iedereen 
weer tegelijk. Ik verheug me erop alle kinderen 

weer onder dak te hebben. Wij gaan er weer voor 
met z’n allen. 
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N.B. 11 en 12 juni stonden gepland als studiedagen.  
Op advies van diverse instanties houden we het 

gewone rooster zoveel mogelijk aan. Dat betekent 
dat de kinderen deze dagen vrij zijn. 

  
Nieuwe ouders in Makkum hebben vaak 
belangstelling voor de Ark en willen 
graag een kijkje komen nemen. Helaas 
mag ik niet met hen door de school lopen 
als er kinderen zijn (RIVM) 
We verzonnen hiervoor een oplossing:  
Jessie Jansen (oud leerling van De Ark) 
heeft een prachtig filmpje van CBS De 
Ark gemaakt, als impressie van onze 
mooie, ruime school. 
Binnenkort kunt u als ouders (van de 
kinderen die erop staan) dit filmpje eerst 
bewonderen. 

(vervolg protocol PO-raad)  
Wanneer blijft een kind thuis: 
De school past de streng werende RIVM-adviezen 
en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:  
• Een leerling met de volgende 
(luchtweg)klachten3 blijft thuis: 
 • Neusverkoudheid.  
• Hoesten.  
• Moeilijk ademen/benauwdheid.  
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.  
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
• Wanneer een leerling positief getest is op corona 
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 voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 
uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ 
informatiebriefhuisgenootthuis.  

 

En verder… groep Acht neemt de nacht van 
12 juni de school over (!) (heb ik stiekum 
gehoord)  
Ik weet niet wat er dan allemaal gaat 
gebeuren… spannend! 

 

 

Voor groep ACHT  
verloopt de afsluiting van dit 

schooljaar anders dan anders… de 
musical en het kamp mogen niet 
doorgaan. Gelukkig konden we 

alternatieven verzinnen die binnen 
de protocollen van het RIVM en De 

Greiden vallen: Resultaat: groep acht 
maakt een FILM… 

Ik ben zooo nieuwsgierig maar mag 
nog niets weten… 


