
Informatie voor ouders/verzorgers 
We zijn ons aan het voorbereiden op het nieuwe schooljaar en houden rekening met de 1,5- 
meter samenleving. We hebben nog steeds  afspraken over hygiëne maatregelen en het halen en 
brengen van uw kind/kinderen. Het is fijn als u deze afspraken ook met uw kind(eren) 
bespreekt.   
 
Deze onderstaande maatregelen gaan in per 24 augustus 2020: 
 
Afspraken over het brengen en halen  van leerlingen:  
Wanneer kinderen naar school komen, lopen ze meteen naar binnen in de school en nemen hun 
jas en tas mee naar de klas. De bovenbouw neemt de noodingang naast het dorpshuis om de 
school binnen te gaan. De onder en middenbouw neemt de hoofdingang van de school.   
Aan het eind van de lesdag worden leerlingen naar buiten gebracht. U kunt op het dorpsplein  op 
uw kind wachten. Graag bij het ophalen ook de anderhalve meter afstand in acht houden. 
Leerlingen worden door maximaal één volwassenen gebracht en gehaald.   
 
Onderwijs op school: 
We geven les van 8:30 tot 14:30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ( vrijdag voor 
groep  5t/m 8) en van 8:30-12:00 op woensdag en vrijdag ( vrijdag voor groep 1 t/m 4). Leraren 
hebben daarna tijd om lessen voor te bereiden, contact te leggen met zieke leerlingen e.d.  Dit 
betekent dat uw kind een tussendoortje en een lunch  (alleen op dagen tot 14:30) moet 
meenemen. We vragen een vrijwillige bijdrage voor de overblijf, zodat we gebruik kunnen 
blijven maken van overblijfjuffen om de leerkrachten te ondersteunen. U wordt hierover in de 
eerste weken van het schooljaar geïnformeerd.  
 
Uw kind kan bij de aankomst bij school meteen doorlopen naar het desbetreffende lokaal met 
zijn jas en tas. Er zijn geen kapstokken in de hal.  In de lokalen staan er nog steeds rode lijnen op 
de grond die een vak aangeven. Leerlingen mogen niet in het vak komen. Dit is om de afstand 
van leerkrachten duidelijk te kunnen maken.   
 
In de school is er veel aandacht voor hygiëne maatregelen. Tussendoor zullen deurklinken, tafels 
en de wc regelmatig schoongemaakt worden.  Ook zullen de materialen waar de kinderen mee 
spelen dagelijks schoongemaakt worden.  
 
Wanneer uw kind jarig is , mag er een  traktatie uitgedeeld worden. Graag een gezonde traktatie 
en indien mogelijk voorverpakt. De  juf zal ook aandacht besteden aan de verjaardag op school.  
 
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs 
met milde symptomen, zoals een verkoudheid moet uw kind thuisblijven totdat hij of zij 24 uur 
klachtenvrij is. Leerlingen uit groep 1 en 2 kunnen, volgens het protocol, wel met een 
neusverkoudheid zonder koorts naar school.  U kunt een keuze maken aan de hand van de 
beslissingsboom onderaan deze pagina. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten 
(koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot 
iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, 
lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar 
school komen. Deze leerlingen krijgen onderwijs op afstand (zie onderwijs thuis). Mocht uw 
kind bovenstaande klachten op school hebben, wordt u als ouder verzocht om uw kind op te 
halen.  
 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over uw kind de komende tijd,  kunt u bellen 
0117491422 (na 14:30) of een mail sturen naar de leerkracht van uw kind. De leerkracht zal 
verdere acties ondernemen.  
 
Opvang 



Wanneer u opvang voor en na schooltijd nodig heeft, kunt u dat aangeven via de app van de 
kinderopvang of bellen naar het kantoor van Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen op 
telefoonnummer 0115-612368 . De app kan alleen gebruikt worden door ouders die al gebruikt 
maakten van de kinderopvang.  De opvang na schooltijd gaat in om 14:30 uur na schooltijd.   
 
Door middel van bovenstaande maatregelen streven we er zoveel naar de anderhalve-meter-
regel na te leven.  
 
 
Beslissingsboom voor 0 – 6 jarige kinderen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beslissingsboom voor 7 tot 12 jarige kinderen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


