
 

 

Augustus 2020 
Betreft: Opening schooljaar 2020-2021 
 
Beste ouders, 

DV. Maandag 31 augustus 2020 start een nieuw schooljaar. We hopen dat iedereen genoten heeft 
van een welverdiende vakantie.  
Helaas hebben we nog steeds te maken met beperkende maatregelen rondom de Corona 
perikelen. De richtlijnen vanuit de overheid gelden veelal nog steeds. Graag willen we alle 
maatregelen nogmaals op een rijtje zetten.  
 
Ook zullen we dit schooljaar starten met een continurooster. Dit betekent dat we starten om 8.30 

uur- en uit zijn om 14.15 uur. Tussen 8.20 uur en 8.30 uur kunnen de kinderen het plein op komen, ze 

gaan dan gelijk naar de eigen groep.   

Gezondheid 
De Wegwijzer past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe dat betekent: 
 

 Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid 
gewoon naar school mogen, behalve:  

- als het kind ook koorts heeft:  
- kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover 
zijn geïnformeerd door de GGD:  
- er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe 
coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het 
belangrijk om het kind 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);  
- kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover 
zijn geïnformeerd door de GGD:  
- het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts 
en/of benauwdheidsklachten) 

 

 Wanneer een leerling corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind (en evt. 
broertjes en zusjes) direct naar huis. Er wordt dan een ouder gebeld. 
 

 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.  
 

 Als iemand in het huishouden van de leerlingen koorts boven 38 graden en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  
 



 Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat het personeelslid 
naar huis. De leerlingen worden opgevangen door de aanwezige leerkrachten. 
 

Hygiëne 
We hanteren de aangescherpte hygiënemaatregelen: 

 We houden ons aan de bestaande richtlijnen: volwassenen houden 1,5 meter afstand van 
elkaar en waar mogelijk ook van de kinderen. 

 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 m afstand bewaard te worden. 

 We wassen vaak onze handen, gebruiken papieren handdoeken, niezen in de elleboog en 
geven geen handen; 

 In iedere klas is desinfecterende gel, een zeeppompje, voldoende schoonmaakmiddel en 
 zijn papieren handdoekjes aanwezig. - toiletten, werkplekken, leermiddelen enz. worden 

frequent schoongemaakt. 

 Wilt u zorgen dat uw kind(eren) met gewassen handen op school komen? 
 
Halen en brengen van de leerlingen 

 Kinderen komen zo laat mogelijk naar school en gaan gelijk de klas in. Er wordt niet 
gespeeld op het plein voor / na schooltijd. 

 Alle kinderen kunnen tussen 8.20 – 8.30 de school inlopen. 

 We vragen u, als ouders, voldoende afstand te houden op de stoep en het moment van 
afscheid nemen kort te houden!! 
● Waar gaan ze naar binnen/buiten: 

Groep 8:     Achterdeur  
Groep 7:     Eigen trap 
Groep 6:  Hoofdingang 
Groep 5: Via eigen deur 
Groep 4:     Achterdeur 
Groep 3:  Hoofdingang 
Groep 2:    Deur voor groep 2 
Groep 1:  Kleuteringang 

 
Triage / ouders in de school 
Ouders blijven in principe buiten de school. Met uitzondering van: 

 Ouders van nieuwe leerlingen die hun kind voor het eerst brengen mogen hun kind tot de 
deur van het klaslokaal brengen.  

 Ouders die zijn uitgenodigd voor een gesprek met een leerkracht.  
Al deze ouders komen alleen via de hoofdingang naar binnen en zullen daar de registratielijst 
moeten ondertekenen en de handen desinfecteren.  

 
Ventilatie 
In de media is in de afgelopen weken veel aandacht geweest voor de ventilatie in scholen. 

 De school zal zoveel mogelijk werken met geopende ramen en deuren! 

 Tijdens de pauzes worden de lokalen geventileerd! 
Wilt u uw kind laagjes kleding aandoen, omdat de werkomgeving soms wat fris kan zijn! 
 
Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies gelden de 
algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De 
afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op directie niveau gemaakt 
binnen de richtlijnen van het RIVM. Voor iedere activiteit zal er, vanwege de steeds wissende 
richtlijnen, steeds een nieuwe afweging worden gemaakt. 
 



Komende activiteiten 
 Jaaropening; De jaaropening zal dit schooljaar niet schoolbreed gevierd worden in de kerk.  
 De startgesprekken op 14 en 15 september zullen in aangepaste vorm plaats vinden, hierover 

wordt u volgende week geïnformeerd.  
 Informatieavond zal niet doorgaan. U ontvangt van de groepsleerkracht(en) via Social 

Schools informatie over het leerjaar. Voor groep 8 zal dit in een aangepaste vorm plaats 
vinden, deze ouders worden door de groepsleerkracht geïnformeerd.  

 
Vragen 
Misschien heeft u na het lezen van deze informatie vragen. Neem dan gerust contact op met de 
directie(directie@dewegwijzerkockengen.nl) 
 

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Barend van Benthem 
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