
 
 
 

 

Oud-Beijerland, 5 februari 2021 
Betreft: Opening school m.i.v. 8 februari 2021 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen, 
 
Dinsdagavond 2 februari is in de persconferentie duidelijk geworden dat de scholen met ingang 
van maandag 8 februari weer voor alle leerlingen open gaan. Gisteravond kwam het nieuwe 
protocol beschikbaar met daarin de richtlijnen voor deze opening. We stappen weer af van het 
‘lesgeven op afstand’, het zogenoemde thuisonderwijs, en gaan over op fysiek onderwijs op 
school.  
 
Om zo weinig mogelijk ‘verkeersstromen’ te hebben, komen de leerlingen hele dagen naar 
school en blijven zij, in aanwezigheid van de leerkracht, in de klas over. We hebben, met 
instemming van de MR, het tijdelijk continurooster weer ingevoerd. Tussen de middag hebben 
de leerlingen tijd om te eten maar is er ook ruim tijd gepland om naar buiten te gaan en te 
bewegen. Om ervoor te zorgen dat er niet te veel leerlingen tegelijkertijd naar binnen en/of 
buiten gaan, hebben de groepen verschillende aanvangs- en eindtijden. Ook de pauzetijden 
zijn voor alle groepen aangepast zodat iedere groep op een eigen tijdstip en plein buiten kan 
zijn. Op deze manier creëren wij een situatie met weinig extra ‘verkeer’ en vaste groepen bij 
elkaar. In onderstaand schema ziet u wat de schooltijden van uw zoon/dochter zijn.  
 

 
Om ervoor te zorgen dat er een goede doorstroom en voldoende afstand is, vraag ik u om de 
aanvangstijden goed te volgen en uw kind(eren) niet te vroeg naar school te sturen. Uiteraard 
worden de leerlingen van groep 1 t/m 3 nog naar school gebracht. Zij kunnen bij het hek 
afscheid nemen en zelfstandig naar binnen gaan. Indien mogelijk graag de leerlingen van 
groep 4 t/m 8 zelfstandig of deels zelfstandig naar school laten gaan. Wanneer uw 
zoon/dochter nog niet zelfstandig naar school of huis kan gaan, kunt u wellicht aan het einde van de 
straat afspreken om elkaar daar te treffen. Wilt u thuis met uw zoon/dochter bespreken dat ze vlot 
naar binnen en naar de klas gaan? Verder het verzoek om niet te lang rondom de school te 
verblijven en de 1,5 meter maatregel goed te volgen.  
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Groep 1/2 A 8.50 - 15.05 u  8.50 - 12.35 u (woe) 8.50 - 12.20 u (vrij) 

Groep 1/2 B 8.40 - 14.55 u 8.40 - 12.25 u (woe) 8.40 - 12.10 u (vrij) 

Groep 3 8.40 - 14.55 u 8.40 - 12.25 u (woe) 8.40 - 12.10 u (vrij) 

Groep 4 8.50 - 15.05 u  8.50 - 12.35 u (woe) 8.50 - 12.20 u (vrij) 

Groep 5 8.50 - 15.05 u  8.50 - 12.35 u (woe)  

Groep 6 8.40 - 14.55 u 8.40 - 12.25 u (woe)  

Groep 7 8.50 - 15.05 u  8.50 - 12.35 u (woe)  

Groep 8 8.40 - 14.55 u 8.40 - 12.25 u (woe)  



 
Met Kivido is afgesproken dat de BSO-tijden aansluiten op onze gewijzigde schooltijden. Ook met de 
andere kinderopvangpartner zal dit overleg nog plaatsvinden. Mochten zij niet aan kunnen sluiten bij 
de gewijzigde tijden dan zullen wij de leerlingen tot 15.30 uur opvangen.  
 
Natuurlijk zijn we heel blij dat we weer fysiek onderwijs mogen geven! De eerste aandacht zal zijn 
voor het welzijn van de leerlingen en de groepsvorming. Iedere leerling zal deze periode van 
‘onderwijs op afstand’ anders hebben beleefd; de een zal het fijn gevonden hebben om rustig thuis 
te werken, terwijl een ander de groep ontzettend heeft gemist. De een is misschien ziek geweest of 
heeft ziekte en/of overlijden van dichtbij meegemaakt terwijl de ander niets van dit alles heeft 
ervaren. De groepen worden voorlopig strikt gescheiden en daardoor vervallen tijdelijk de 
groepsdoorbrekende activiteiten en de basisgroepen 5/6 en 7/8. De komende periode starten de 
gymlessen nog niet maar we zorgen er wel voor dat we voldoende naar buiten kunnen om te 
spelen/bewegen. U wordt geïnformeerd wanneer we de gymlessen in de sporthal weer oppakken.  
 
In de eerste helft van het schooljaar bleek dat wij in diverse scenario’s terecht kwamen met 
betrekking tot afwezige leerkrachten in verband met testen, wachten op de testuitslag, quarantaine, 
ziekte e.d. Het is ons toen gelukt om het meeste met elkaar op te vangen en alle groepen bemenst 
te krijgen/houden. Omdat we nu weer met strikt gescheiden groepen gaan werken wordt het 
bemensen in deze situaties steeds lastiger. Met elkaar hebben we nagedacht met welke scenario’s 
we te maken zouden kunnen krijgen. Deze hebben we, per groep, in schema gebracht met 
daarachter de acties die u van ons kunt verwachten.  
 
Nog even een aantal praktische zaken zodat we maandag goed van start kunnen gaan: 

● De geleende spullen van school (chromebook + lader, boeken & schriften, andere 
materialen) moeten maandag 8 februari in een stevige tas mee naar school genomen 
worden. De leerlingen nemen hun tas mee naar de klas. Daar horen ze van de leerkracht 
hoe het innemen wordt georganiseerd. Het is de komende periode sowieso handig om met 
een stevige tas naar school te komen.  

● Alle leerlingen nemen een lunchpakket mee naar school. De drinkbekers kunnen in een bak 
gezet worden die in de koelkast gaat. Er is onvoldoende koelruimte voor de lunchbakjes; 
deze houden de leerlingen dus in hun tas. 

● Op de momenten dat de leerlingen buiten zijn, wordt er geventileerd door alle ramen en 
deuren open te zetten. Wanneer de leerlingen binnen zijn, zullen er ook een aantal ramen 
(gedeeltelijk) open staan voor de frisse lucht. In deze periode extra belangrijk ondanks dat ze 
volgende week ook lagere temperaturen opgeven. Een vest is dan een handig hulpmiddel 
om aan uw zoon/dochter mee te geven.  

 
We hopen met elkaar een verantwoorde situatie te creëren waarin de hygiënemaatregelen en de 
richtlijnen van het RIVM gevolgd worden. Om te beslissen of een leerling naar school kan komen, 
volgen wij de beslisboom. Deze wordt regelmatig herzien en de  nieuwste versie staat altijd op onze 
website onder het kopje ‘nieuws & brieven’. Daar vindt u ook de overige brieven die rondom 
Covid-19 verstuurd zijn.  
 
Dit alles is opgesteld n.a.v. het protocol ‘basisonderwijs’ en de afspraken die er op gemeentelijk 
niveau gemaakt zijn met alle basisscholen en de kinderopvang. Mocht u hierover vragen hebben, 
dan kunt u deze via de mail stellen. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Anke Ende 
Directeur CBS Keuchenius 
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https://drive.google.com/file/d/1zF2AygJzkHNppnGszBNIouwq4yUQsp25/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aEPdwmssBqk726-14TX58m112zdeQBfH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wyt0KRR2vLQzFNzQqfMeGx8aGZFjmXnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TsooktQMFhaqsXxJzLlB5v0OrRCbbCrh/view?usp=sharing

