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Vanuit de directie  
Wat ontzettend fijn dat de scholen aanstaande maandag weer open kunnen en dat de 
kinderen weer op school les krijgen in plaats van thuis. Ik bedank iedereen heel hartelijk 
voor zijn of haar inzet de laatste tijd: de kinderen die trouw iedere dag hun werk hebben 
gemaakt en hebben doorgezet als het even lastig was, het team van De Bouwsteen die 
online stinkend zijn best heeft gedaan om les te geven, contact te houden met de 
kinderen en zicht te houden op de ontwikkeling. En dan ouders: jullie taak van 
stimuleren, motiveren en begeleiden naast het doen van jullie eigen werk zit er weer 
even op. Laten we hopen dat dit de laatste scholensluiting was! 
 
Maandag gaan we weer open. De reguliere leerplicht geldt, alle kinderen worden weer 
op school verwacht. Het opengaan is zeker nog niet gewoon. Om het veilig en 
verantwoord te laten verlopen is er een pittig protocol opgesteld, waarin een 
onderscheid wordt gemaakt tussen verplichte afspraken en dringende adviezen. 
Gistermiddag heeft er een overleg plaatsgevonden met het MT, de 
bouwverantwoordelijke leerkrachten en een afvaardiging van zowel de oudergeleding 
als de personeelsgeleding van de MR. Hieronder zal ik de punten beschrijven die voor u 
van belang zijn. 
 
Ik vraag u nadrukkelijk u aan de dringende adviezen te houden, met elkaar kunnen we 
ervoor zorgen verspreiding tegen te gaan, door de adviezen op te volgen. Ook als u het 
er niet mee eens bent, hoop ik dat u in het belang van het openhouden van klassen/de 
school wilt meewerken. 
 
Ruime en gespreide breng- en haalmomenten 
De kinderen van groep 1/2 mogen tot aan de deur gebracht worden op het plein. Houd 
zoveel mogelijk rechts als u op het plein loopt. Kinderen mogen door maximaal één 
volwassene weggebracht worden. U zet uw zoon/dochter af bij de leerkracht en verlaat 
direct het plein. Het dringende advies is op het plein een mondkapje te dragen en 
anderhalve meter afstand te bewaren.  
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 komen waar mogelijk zelfstandig naar school of 
ouders zetten hun kind af bij het hek en gaan dan direct terug naar huis. 
We verwachten dat de kinderen van groep 7 en 8 zelfstandig naar school komen. 

 

Groep Starttijd Eindtijd Ingang 

groep 7 en 8 8.05 - 8.15 uur ma, di, do 14.15 uur 
woe & vrij 12.45 uur 

7A - hoofdingang 
7B - ingang bij groep 7B 
8A - ingang bij intern 
begeleider/groep 3A 
8B - ingang bij wissellokaal 
(Lindehof) 

groep 4 t/m 6 8.20 - 8.30 uur ma, di, do 14.30 uur 
woe & vrij 13.00 uur 

4A - ingang bij wissellokaal 
(Lindehof) 
4-5 - ingang bij intern begeleider/ 
groep 3A 
5A - ingang bij personeelskamer 
6A - hoofdingang 
6B - ingang bij groep 7B 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
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Mondkapjes leerlingen groep 7 & 8 
Het dringende advies aan de leerkrachten en de leerlingen van groep 7 & 8 is om in de 
school, buiten de klas een mondkapje te dragen. Als uw kind in groep 7 of 8 zit, wilt u 
dan een mondkapje meegeven? 
 
Gym en zwemmen 
Voorlopig gaat het schoolzwemmen niet door, gym doen we in ieder geval tot en met de 
voorjaarsvakantie buiten, gekoppeld aan buiten spelen en bewegend leren. 
 
Werkdagen zonder leerlingen 
De voorjaarsvakantie start voor de leerlingen op woensdagmiddag 17 februari als de 
school uitgaat. Even een periode van uitrusten en bijkomen. De leerkrachten gaan op 
donderdag 18 en vrijdag 19 februari voor alle kinderen goed in kaart brengen waar ze 
staan in hun ontwikkeling en welke aanpassingen er eventueel gedaan moeten worden.  
 
Quarantaine 
Stel dat een leerling of leerkracht positief op het Coronavirus test, dan zou het kunnen 
dat de volledige groep in quarantaine moet. Dit zal altijd op advies van en in overleg met 
de GGD gebeuren. Mocht het zo zijn dat een volledige groep in quarantaine moet, dan 
schakelen wij over op scenario 3, u vindt de scenario’s opnieuw in de bijlagen.  
Wanneer een leerling thuis in quarantaine zit, omdat één van de gezinsleden positief is 
getest, dan treedt scenario 1 in werking. 
 
Tussenevaluatie thuisonderwijs 
198 ouders hebben naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief de moeite genomen om 
de tussenevaluatie in te vullen. Hartelijk dank daarvoor. In de bijlagen vindt u een 
analyse van de tussenevaluatie. Laten we hopen dat dit de laatste scholensluiting is 
geweest, mocht dat niet zo zijn, dan gebruiken we deze analyse om de volgende periode 
thuisonderwijs vorm te geven.  
 
We kijken ernaar uit om maandag weer met de kinderen te starten, de klassen zijn 
opnieuw ingedeeld, er is zoveel mogelijk ruimte gecreëerd tussen het bureau en de 
leerlingtafels, kinderen zijn in vaste groepjes ingedeeld. Alles om te voorkomen dat het 
virus zich op school verspreidt. Helaas zal ik zelf maandag nog niet op school zijn. Vorige 
week ben ik positief getest op Corona. Gelukkig heb ik last van milde, maar vervelende 
klachten. Ik hoop u snel weer te zien. Blijf gezond! 
 
Renate Vliet 

 

 

groep 1 t/m 3 8.35 - 8.45 ma, di, do 14.45 uur 
woe & vrij 13.15 uur*  
 
* de kinderen krijgen 
rond 12.00 uur de tijd 
om te lunchen 

1-2A - ingang bij personeelskamer 
1-2B - verzamelen op de 
parkeerplaats onder de bomen 
1-2C - ingang eigen klas 
3A - ingang bij intern 
begeleider/groep 3A 
3B - ingang bij wissellokaal 
(Lindehof) 
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In de media 
- Creatief lichtpuntje in het afstandsonderwijs.  
- Eerste Court Games waren een succes  

 
Planning onder voorbehoud 
-  8 februari: school weer open 
- 18 februari leerlingen vrij  
- 19 februari leerlingen vrij 
- 22 t/m 26 februari voorjaarsvakantie 
-  4  maart rapporten mee naar huis - oudergesprekken 
-  5  maart leerlingen vrij - oudergesprekken 

 
 

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/15702-creatief-lichtpuntje-in-het-afstandsonderwijs
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/15805-eerste-court-games-in-s-gravendeel-waren-een-succes

