
   
 

Beste ouders / verzorgers,         juni 2020 

 
Zoals u gisteren heeft vernomen, gaan de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open. Vanaf die 
datum gaan alle leerlingen weer 5 hele dagen in de week naar school  met inachtneming van de 
RIVM-voorschriften.   
 
De schooltijden zijn dan weer net zoals voor de coronacrisis: om 08.20 uur gaat de 1e bel en dan 
komen de kinderen alleen naar binnen bij hun eigen ingang. Om 08.30 uur moeten alle leerlingen in 
het klaslokaal zijn. Voor groep 1 en 2 komt er een aparte regeling (en mail) met betrekking tot het 
brengen en halen van de kinderen. 
 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de kinderen les van 08.30 uur tot 14.30 uur, de 
leerlingen eten op school. 
Woensdags duurt de schooldag tot 12.30 uur: de kinderen eten thuis. 
 
De gymlessen worden hervat, maar de gymlessen worden alleen buiten gegeven. De leerlingen 
hoeven hiervoor geen gymkleding mee te nemen, makkelijke schoenen (geen slippers!) en kleding 
zijn prettig. 
 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de 
scholen in het basisonderwijs:  

 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact 
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen: 
 
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. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels  
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis.  



   
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten 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 14 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.  
 
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis en/of wordt 
het kind direct door een ouder/ verzorger opgehaald.  
  
Wat betreft het contact tussen ouders en school: 

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (conform RIVM-
richtlijn). Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in de 
school. Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd telefonisch, op het schoolplein of elders 
buiten plaatsvinden.  
 
Eén persoon brengt/haalt de kinderen. Alle ouders blijven achter de muur van het schoolplein en 
de kinderen lopen alleen naar binnen. De leerkrachten van de kleuters (groepen 1 en 2) halen de 
kinderen op bij de gele lijn (tot 08.30 uur). Komt uw kind later dan moet hij/zij alleen naar binnen.  
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand. Het advies is om snel afscheid te nemen 
van uw kind zodat er weer plaats is voor de andere ouders. 
 
Tenslotte: 

De afgelopen weken is de heropening op onze school prima verlopen. Hier zijn we erg blij mee. We 

gaan er allemaal samen voor zorgen om de komende weken ook bovenstaande richtlijnen goed te 

volgen. Samen met u als ouders / verzorgers. Alvast onze dank daarvoor! 

Wanneer u nog vragen heeft, horen wij dit graag.  

Vriendelijke groeten,                                                                                                                                        

Team ‘t Scathe 

 

 

 

 


