
 
 

 

 

Nieuwsbrief 17              5 juni 2020 

 

  8 juni: wat gaat er gebeuren op onze school? 

De school gaat 5 dagen per week open voor alle kinderen. 

 

Vanaf 8 juni blijft dit hetzelfde: 

 

● Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 

● Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 

● De leerkrachten letten er op dat de leerlingen vaak hun handen wassen. 

● Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. 

● De gymlessen zijn zoveel mogelijk buiten en er wordt niet gedoucht. 

 

Welke veranderingen zijn er per 8 juni: 

● De leerkrachten houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de kinderen.  

Wanneer de kinderen feedback op hun werk krijgen van de leerkrachten is het echter niet 

mogelijk om deze afstand te garanderen. 

● De kinderen mogen weer trakteren, maar alleen voorverpakte traktaties.  

Graag zo gezond mogelijk! 

De traktaties worden thuis opgegeten anders hebben we weer een extra handenwasritueel 

in de klas wat veel tijd kost. De kinderen gaan niet de klassen rond. 

● De klassen worden weer ingericht zoals voor de Coronatijd omdat wij denken dat dit geen 

extra besmettingsgevaar oplevert. 

● De kinderen mogen weer per bouw buiten gaan spelen op hun eigen schoolplein.  

● De kinderen gaan weer op binnenschoenen de klassen in. 

 

Alle kinderen weer naar school behalve: 

● Een leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis:  

• Neusverkoudheid. 

• Hoesten.  

• Moeilijk ademen/benauwdheid.  

• Tijdelijk minder ruiken en proeven. 

• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  

● 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 leerling koorts boven 38 °C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Pas als iedereen binnen het 

huishouden 24 uur geen klachten meer heeft, mag de leerling weer naar school en de 

opvang.  

● Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan nog 

14 extra dagen thuisblijven. Dit in verband met de incubatietijd. 

 

● Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  

● Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld 

van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de 

behandelend arts). 

 

Wanneer uw kind niet naar school kan komen in verband met een van de bovenstaande redenen 

vragen we u contact op te nemen met Bianca Wijnolts via directie-md@jan-vermeer.nl  

Samen gaan we dan op zoek naar een passende oplossing. 

 

Brengen en halen 

● De breng- en haaltijden per klas blijven gehandhaafd. Het verschil met voorheen is dat er 

nu een hele klas tegelijk naar binnen gaat of naar buiten komt. Er zullen dus ook meer 

ouders bij het hek staan te wachten. We vragen u dringend om daar, nog steeds, 

anderhalve meter afstand tot andere volwassenen te houden. Ook al staan er misschien 

niet genoeg smileys nu. Wij rekenen op uw medewerking. 

● Als u uw kind tussentijds komt halen voor bijvoorbeeld een bezoek aan een arts zorg er 

dan voor dat de leerkracht van uw kind weet wanneer uw zoon of dochter naar buiten 

gestuurd moet worden. U wacht zelf bij het hek. Bij terugkomst kan de leerling zelf de 

school inlopen. Het is daarbij belangrijk dat de leerkracht weet wanneer het kind weer 

terug verwacht kan worden. In geval van onverwachte veranderingen kunt u bellen met de 

school.  

● De kinderen van de middenbouw en bovenbouw mogen ‘s ochtends eventueel wat eerder 

het schoolplein op. Ze kunnen daar blijven spelen totdat het tijd is of hun eigen juf of 

meester hen komt halen. 

● De peuters worden vanaf nu gebracht bij de klas (buiten bij het hek, aan de achterkant 

van de school) in plaats van bij het peuterlokaal. Net als de andere onderbouwkinderen. 

 

 

 

Onderwijs 

 

In de onderbouwgroepen houden we ons de komende periode bezig met: 

1. Aandacht voor groepsvorming en normalisering van de hele groep. 

2. Doorgaan met de normale les-inhouden met extra aandacht voor de oudsten. 

Zijn er bijzonderheden/aandachtspunten voor de overgang naar de 

middenbouw,overdracht naar de volgende bouw  

3. Spel/gym buiten. Bij regen in de speelzaal. 

4. Indien nodig extra begeleiding om de puntjes nog even op de i te zetten! 

5. Observaties /registratie om een goed beeld te krijgen van het persoonlijke 

ontwikkelings-niveau van het kind. 

6. Verslagen maken en leerlijnen aangepast invullen. 

7. Oudergesprekken telefonisch/via meet/ buiten op anderhalve meter voeren. 
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Midden- en bovenbouw: 

We zijn gestart met het afnemen van de toetsen bij de kinderen van groep 3 tot 7.  

Hier hopen we halverwege juni mee klaar te zijn. Begin juli zullen alle ouders van de midden- en 

bovenbouw uitgenodigd worden voor een verslaggesprek. Mocht u de verslagmap nog thuis 

hebben liggen, dan deze graag inleveren. 

De komende weken willen we de onderwijstijd van de kinderen vooral gebruiken voor de volgende 

onderwerpen: 

 

1. Kosmisch onderwijs, in de middenbouw bespreken we het thema de Romeinen en in de 

bovenbouw het menselijk lichaam. 

2. Rekenen. 

3. Spelling in combinatie met schrijven. 

4. Lezen, begrijpend en technisch. 

5. Iedere dag  een  keer naar buiten, ook als er binnen gegymd is.  

(bijvoorbeeld buiten lunchen en daarna gelijk spelen). 

 

Alle andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld topografie en Engels, komen even stil te staan tot in 

ieder geval begin juli. De spreekbeurten en boekbesprekingen van de kinderen stellen we uit tot na 

de zomervakantie. Zo is er meer tijd voor de leerkrachten en de kinderen om zich te focussen op 

de basis. 

Zorgt u ervoor dat uw kind het complete thuiswerkpakket maandag 8 juni mee naar school neemt. 

We gaan er vanuit dat we na de zomervakantie weer helemaal terug kunnen naar het ‘normale’ 

werken, en alles weer wordt zoals het was. 

 

 

Laptops 

Hier kunnen we kort over zijn;  

alle laptops moeten zo spoedig mogelijk weer ingeleverd worden op school. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 


