
 

Geachte ouders/verzorgers, 

We mogen weer open! Wij zullen de kinderen dan ook weer van harte welkom heten vanaf 

maandag 11 mei. Hierin hanteren wij de specifieke maatregelen die van kracht zijn:  

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te 
worden.  
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  
• Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben. 
 
Het kabinet heeft ons de opdracht gegeven om het onderwijs zo goed als mogelijk weer voor 

50% op te starten. Het was even een puzzel, maar het is ons gelukt om alle kinderen zoveel 

mogelijk onderwijstijd (43%) aan te bieden. Helaas is het niet helemaal die 50%, maar meer 

dagen kunnen we helaas niet bezet krijgen met de aanwezige leerkrachten.  

50% onderwijs volgen wat houdt dat nu in? 

Er wordt gebruik gemaakt van vaste groepen. Dit betekent dat alle leerlingen van de school 

worden verdeeld in twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. De leerlingen 

rouleren niet over de groepen. Hierbij is zoveel mogelijk gekeken naar broertjes en zusjes, 

zodat deze op 1 bepaalde dag tegelijk naar school kunnen.  

De groepen gaan van maandag t/m donderdag naar school. Vrijdag zijn de leerkrachten 

vrijgeroosterd voor voorbereidingen en overleg momenten. Op vrijdag is er ook geen 

mogelijkheid meer tot opvang van kinderen. Ons werk is weer gericht op het geven van  

onderwijs. 

Helaas kunnen niet alle leerkrachten het werken op school hervatten, omdat zij tot de 

risicogroep behoren. Dat zou betekenen dat sommige groepen niet naar school zouden 

kunnen. Hierin hebben we geprobeerd in mogelijkheden te denken, zodat we alle leerlingen 

toch die 50% onderwijs aan kunnen bieden. Dit betekent wel dat er soms een andere juf voor 

de groep staat dan normaal. We hebben dit onder het huidige personeel verdeeld. Om dit alles 

rond te krijgen,  gaan we de komende tijd toch al werken met een continurooster. Dit om zo 

min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren (het naar huis gaan 

tussen de middag). De kinderen eten dus een boterham op school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In een schema ziet dat er als volgt uit: 

Maandag  & Woensdag 

Groep  Welke 
kinderen 

Begintijd Eindtijd  Welke juf? In en uitgang 

Groep 1-2 a Deel 1 van de 
groep 

8:20 uur 14:05 uur Maandag: 
Juf Sheetal 
Woensdag: 
Juf Ingrid 

Kleuteringang 

Groep 1-2 b Deel 1 van de 
groep 

8:30 uur 14:15 uur Beide 
dagen: Juf 
Ilse 

Kleuteringang 

Groep 3 Deel 1 van de 
groep 

8:20 uur 14:05 uur Beide 
dagen: Juf 
Karin 

Hoofdingang 

Groep 4 Deel 1 van de 
groep 

8:25 uur 14:10 uur Maandag: 
Juf Ageeth 
Woensdag: 
Juf Sandra 

Hoofdingang 

Groep 5 Deel 1 van de 
groep 

8:30 uur 14:15 uur Maandag: 
Juf Wianda 
Woensdag: 
Juf Ageeth 

Hoofdingang 

Groep 6 Deel 1 van de 
groep 

8:20 uur 14:05 uur Maandag: 
Juf 
Annemiek 
Woensdag: 
Juf 
Daniëlle 

Ingang groep 
6 & 6-7 

Groep 6-7 Deel 1 van de 
groep 

8:30 uur 14:15 uur Maandag: 
Juf Anita 
Woensdag: 
Juf Mariëlle 

Ingang groep 
6 & 6-7 

Groep 7 Deel 1 van de 
groep 

8:20 uur 14:05 uur Maandag: 
Juf Gerry 
Woensdag: 
Juf Lydia 

Ingang 
dependance  

Groep 8 Deel 1 van de 
groep 

8:30 uur 14:15 uur Beide 
dagen: 
Juf Marjan 

Ingang 
dependance 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dinsdag & Donderdag 

Groep  Welke 
kinderen 

Begintijd Eindtijd  Welke juf? In en uitgang 

Groep 1-2 a Deel 2 van de 
groep 

8:20 uur 14:05 uur Beide 
dagen: Juf 
Ingrid 

Kleuteringang 

Groep 1-2 b Deel 2 van de 
groep 

8:30 uur 14:15 uur Beide 
dagen: Juf 
Ilse 

Kleuteringang 

Groep 3 Deel 2 van de 
groep 

8:20 uur 14:05 uur Beide 
dagen juf 
Karin 

Hoofdingang 

Groep 4 Deel 2 van de 
groep 

8:25 uur 14:10 uur Dinsdag: 
Juf Ageeth 
Donderdag: 
Juf Sandra 

Hoofdingang 

Groep 5 Deel 2 van de 
groep 

8:30 uur 14:15 uur Dinsdag: 
Juf Wianda 
Donderdag: 
Juf Ageeth 

Hoofdingang 

Groep 6 Deel 2 van de 
groep 

8:20 uur 14:05 uur Dinsdag: 
Juf 
Annemiek 
Donderdag: 
Juf Daniëlle 

Ingang groep 
6 & 6-7 

Groep 6-7 Deel 2 van de 
groep 

8:30 uur 14:15 uur Dinsdag: 
Juf Anita 
Donderdag: 
Juf Mariëlle 

Ingang groep 
6 & 6-7 

Groep 7 Deel 2 van de 
groep 

8:20 uur 14:05 uur Beide 
dagen: Juf 
Lydia 

Ingang 
dependance  

Groep 8 Deel 2 van de 
groep 

8:30 uur 14:15 uur Beide 
dagen: Juf 
Marjan 

Ingang 
dependance 

 

Nog even voor de duidelijkheid; de kinderen die op de woensdag naar school gaan, gaan dus 

niet tot 12:15 uur naar school zoals normaal, maar tot 14:05/14:15 uur (zie rooster). 

Wij zullen op de dagen dat de kinderen fysiek op school zijn, zoveel mogelijk de instructies 

geven, met de inoefening die daarbij hoort. De verdere verwerking gaan de kinderen thuis 

doen op de dagen dat zij niet naar school gaan.  

De pauzes zullen we zoveel mogelijk spreiden, zodat de groepen niet teveel met elkaar in 

aanraking komen.  

De indeling van de groepen krijgt u z.s.m. (waarschijnlijk vandaag al) van de eigen leerkrachten 

te horen via MijnSchool of een e-mail.  

 

 

 



 

Het halen en brengen van uw kind(eren) 

Wij vragen, daar waar mogelijk de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten 

gaan op de fiets of lopend. Als het noodzakelijk is om uw kind(eren) met de auto te 

brengen/halen, dan vragen wij u afscheid te nemen in de auto en niet mee te lopen of te 

wachten op het schoolplein. Als dit niet tot de mogelijkheden behoort, vragen we u afscheid te 

nemen van uw kind bij het hek. De leerkracht zal de kinderen opwachten en ze dan verder 

naar binnen begeleiden.  

Normaal maken wij gebruik van de inloop vanaf 8:15 uur in de klassen. Wij willen u vragen dit 

nu niet te doen, maar zoveel mogelijk op het tijdstip wanneer de kinderen op school horen te 

komen aan te houden. Het eerder op school komen om te spelen op het plein is nu ook niet 

toegestaan. Kinderen moeten dus gelijk de school in als ze er zijn.  

Mogen ouders in school komen? 

Helaas niet. Ouders mogen de school niet inkomen. Als u de leerkracht of iemand anders van 

de school iets willen vertellen, dan gaat dit via de mail of telefonisch. Een uitzondering hierop 

zijn de ouders van kinderen die net bij de kleuters beginnen. Zij mogen wel even mee naar 

binnen met hun kind.  

Hoe zit het met de hygiëne? 

Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 

worden nageleefd. U kunt hierbij denken aan:  

• Desinfecterende handgel.  

• Zeeppompjes.  

• Papieren handdoekjes.  

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

• Er worden geen handen geschud.  

• Hoesten/niezen in de elleboog.  

• Niet aan je gezicht zitten. 

Alle materialen gebruikt door leerlingen en leerkrachten worden regelmatig schoongemaakt 

i.v.m. hygiëne. U kunt hierbij denken aan speelgoed etc. Verder wordt dagelijks intensief 

schoongemaakt aan het einde van de dag. 

Nog enkele belangrijke puntjes 

• Het is niet toegestaan dat kinderen speelgoed meenemen vanuit huis naar school. 

• Helaas is trakteren in de klassen en rondgaan bij de leerkrachten niet mogelijk. De 

kinderen die jarig zijn krijgen uiteraard een mooie kaart van de juf en er wordt voor het 

kind gezongen, zodat we toch nog een beetje “feest” hebben.  

• Wilt u als ouders de kinderen attenderen op het “fatsoenlijk” naar de toilet gaan. Hier 

gebeuren met regelmaat ongelukjes die niet nodig zijn (en dan bedoelen we niet het in 

de broekplassen bij een kleuter bijv.).   

• Kinderen die ziekteverschijnselen hebben (hoesten, koorts etc.) mogen niet naar 

school. Als een kind op school ziekteverschijnselen krijgt, worden ouders gebeld en 

dient het kind direct opgehaald te worden. 



 

• Wilt u uw kind een grote rugtas of goede andere tas meegeven, zodat eventueel 

huiswerk meegenomen kan worden naar school en visa versa. Mochten kinderen nog 

spulletjes thuis hebben die ze op school nodig zijn, dan graag meegeven.  

• Zoals ook al in de brief vanuit SOOOG stond is het opvangen (kinderen van ouders uit 

de vitale beroepen) zoals eerder gedaan werd door leerkrachten niet meer mogelijk. 

Alle leerkrachten zijn nu hard nodig om het onderwijs aan de kinderen te realiseren. 

Mocht u hierdoor in de problemen komen, laat dit dan z.s.m. weten via de mail: 

w.de.boer@sooog.nl Wij willen graag met u meedenken en kijken naar mogelijkheden.  

• Graag willen we u vragen met uw kind de maatregelen die in deze brief te lezen zijn 

alvast voor te breiden. Zo weten de kinderen al een beetje hoe het één en ander en uit 

gaat zien en zal het allemaal niet als een grote verrassing zijn.  

Tot wanneer is dit rooster geldig? 

Helaas weten ook wij dit niet. Dit is afhankelijk van de (nieuwe) beslissingen die genomen 

worden door ons kabinet.  

Tot slot 

Alle medewerkers  van o.b.s. de Tweemaster spannen zich tot het uiterste in om aan dit alles 

zo goed mogelijk uitvoering te geven. Wij willen u danken voor uw hulp, steun en flexibiliteit 

die we de afgelopen periode hebben mogen ervaren. Wij hopen dat we ook in deze nieuwe 

fase weer op uw steun, begrip en flexibiliteit mogen rekenen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team o.b.s. de Tweemaster 
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