
   
 

Pannerden, 24-04-2020 

Beste ouders / verzorgers,  

Op dinsdagavond 21 april j.l. heeft premier Rutte een persconferentie gegeven waarin ons 

allen is medegedeeld dat de basisscholen, onder bepaalde voorwaarden, vanaf maandag 11 

mei weer open mogen. De argumentatie hierbij was dat het Outbreak Management Team 

verwacht dat de opening van de basisscholen geen verdere belasting zal gaan vormen voor 

de zorg.  

Wij zijn heel blij dat onze school weer open mag en dat we weer onderwijs mogen geven op 

school!  

Om het hervatten van de lessen op school op een veilige manier vorm te kunnen geven, zijn 

er wel een aantal voorwaarden  / uitgangspunten van belang om te weten: 

• De school draagt zorg voor het naleven van de algemene hygiënevoorschriften  

• Kinderen die koorts hebben, hoesten of verkouden zijn blijven thuis. 

• Indien één van de gezinsleden klachten heeft, blijft het hele gezin thuis.  

• Leerkrachten houden zich aan de richtlijnen van de RIVM  

• Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan (voorlopig) voor de helft van de 
tijd naar school.  

• Per schooldag mag niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw 
aanwezig zijn.  

• De 1,5 meter regel geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.  

• Ouders blijven buiten de school. In ons geval ook zoveel mogelijk achter het 
muurtje grenzend aan het schoolplein.    

• Per schooldag mag niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw 

aanwezig zijn.  
 
Plan voor ’t Scathe: 
  
Vanaf 11 mei a.s. (tot nader order) bieden wij de kinderen van groep 1 t/m  
groep 8 elke dag drie klokuren contact-gebonden onderwijs aan. 
 
Dit zal concreet betekenen dat elke klas in twee sub-groepen verdeeld gaat worden:  
in een A- en een B-groep.  
De ene dag volgt de A-groep onderwijs op school van 8.30u – 11.30u en de B-groep van 
12.30u – 15.30u. Dit betekent dus dat alle kinderen elke dag een dagdeel op school 
aanwezig zullen zijn.  
De A- en B-groepen wisselen om de dag van de ochtend naar de middag.  
 
Bijvoorbeeld: Als sub-groep A op maandag les heeft in de ochtend, heeft deze groep op 
dinsdag les in de middag. Voor sub-groep B is het dan andersom.  

Er wordt de komende periode dus halve dagen lesgegeven i.p.v. hele dagen.                                             
We willen op deze manier intensief met de basisvakken (rekenen, taal en lezen) aan de slag 
gaan om voor deze belangrijke vakken z.s.m. een goed beeld te krijgen van het niveau van  



   
 

de kinderen om zo gerichte instructie te kunnen geven. Ook vinden wij het heel prettig alle 
leerlingen van de klas elke dag te zien.  

De leerlingen die de ochtend op school zijn, zullen in de middag dus thuis zijn                        
(of opgevangen worden in de noodopvang wanneer ouders werkzaam zijn in de vitale 
beroepen).                                                                                                                                 
De leerlingen die in de middag op school zijn, zullen dus in de ochtend thuis zijn                   
(of opgevangen worden in de noodopvang wanneer ouders werkzaam zijn in de vitale 
beroepen).                                                                                                                             
Voor de dagdelen dat de kinderen niet op school aanwezig zijn, worden er door de 
leerkrachten opdrachten meegeven die de kinderen thuis moeten maken. Dit betekent dat er 
dus een combinatie ontstaat van onderwijs op school en opdrachten voor thuis.  

Bij het samenstellen van de twee sub-groepen per klas zijn we zorgvuldig te werk gegaan en 
hebben we goed gekeken naar de kinderen binnen een gezin. Zij gaan op hetzelfde dagdeel 
naar school.                                                                                                                                    
De door ons gemaakte groepsindeling is leidend. Hier wordt niet van afgeweken. 

De specifieke groepsindeling per klas ontvangt u zo spoedig mogelijk via de mail. Kijkt u dus 
goed in welke subgroep uw kind(eren) geplaats is/zijn.  

Noodopvang: 

Voor kinderen van ouders in de vitale beroepen blijven we noodopvang aanbieden. Mocht u 
echt geen andere opvangmogelijkheid hebben, dan wordt uw kind tijdens de noodopvang 
geplaatst in een willekeurige groep die op dat moment op school is.  
De groep waar uw kind in wordt geplaatst, mag dan niet groter worden dan 15 kinderen. Uw 
kind werkt in die groep aan zijn/ haar eigen programma. Begeleiding wordt gedaan door 
stagiaires en uiteraard kijkt ook de leerkracht van die groep af en toe even mee.  
Benodigde noodopvang dient u minimaal 24 uur van tevoren via de mail door te geven aan 
de leerkracht van uw kind.  
 

Planning voor de komende periode t/m eind mei:  
 

Week 20 Ma 11-5 Di 12-5 Woe 
13-5 

Do 14-5 Vrij 15-5 

Subgroep 
A 

8.30u-11.30u 12.30u-15.30u geen 
school 

8.30u-11.30u 12.30u-15.30u 

Subgroep 
B 

12.30u-15.30u 8.30u-11.30u geen 
school 

12.30u-15.30u 8.30u-11.30u 

 

Week 21 Ma 18-5 Di 19-5 Woe 20-5 Do 21-5 en  
Vrij 22-5 

Subgroep 
A 

8.30u-11.30u 12.30u-15.30u 8.30u-11.30u Hemelvaart:  
geen school 

Subgroep 
B 

12.30u-15.30u 8.30u-11.30u 12.30u-15.30u Hemelvaart:  
geen school 



   
 
 

Week 22 Ma 25-5 Di 26-5 Woe 27-5 Do 28-5 Vrij 29-5 

Subgroep 
A 

12.30u-15.30u 8.30u-11.30u geen 
school 

12.30u-15.30u 8.30u-11.30u 

Subgroep 
B 

8.30u-11.30u 12.30u-15.30u geen 
school 

8.30u-11.30u 12.30u-15.30u 

 
 

• De leerlingen in de middaggroep gaan dus een uur langer door in vergelijking met 
onze reguliere schooltijden.  

• Op woensdag is er geen school voor de leerlingen. Dan werken de leerkrachten aan 
de voorbereidingen van de lessen en het in kaart brengen van de nieuwe 
beginsituaties en afstemming van de instructies voor de verschillende vakken.  

• Uitzondering op bovenstaande is woensdag 20 mei: dan is er wel school voor de 
leerlingen (ook in de middag voor de B-subgroep) aangezien de donderdag en vrijdag 
in die week al vrij zijn i.v.m. Hemelvaart.  

 

Zo ziet een schooldag er straks uit: 
 
Groep A: 

 
08.20u-08.30u  Inloop: ouders blijven achter de muur van het schoolplein en 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.  

08.30u-11.30u Les (inclusief pauze) 
  

11.30u Groep A gaat naar huis 

  

 

11.30-12.20 Schoonmaken, pauze leerkrachten 

 

Groep B: 

12.20u-12.30u  Inloop: ouders blijven achter de muur van het schoolplein en 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.  
  

12.30u-15.30u Les (inclusief pauze) 
  

15.30u Groep B gaat naar huis 
  

 



   
• Bovenstaande indeling van de schooldag is voor de volgende dag hetzelfde: alleen 

zijn de groepen A en B dan omgedraaid.   

• Bij ziekte van leerkrachten kan er van bovenstaande worden afgeweken. Mocht dit 

het geval zijn, dan wordt u hiervan z.s.m. op de hoogte gebracht.  

Groepsspecifieke zaken: 

• We willen de kinderen vragen de voor hen bekende ingangen te gebruiken (zoals ze 

het gehele lopende schooljaar al deden).  

• Geef uw kind(eren) zo min mogelijk spullen mee naar school.                                    

Fruit en drinken mag zowel in de ochtendgroep als ook in de middaggroep 

meegegeven worden. We houden bij beide dagdelen een korte pauze.  

• Liever ook geen tassen of rugzakken meegeven. Mocht dit toch nodig zijn, dan 

vragen wij u de spullen dagelijks goed schoon te maken voordat ze meegegeven 

worden naar school. 

• Verjaardagen vieren:                                                                                                         

Er zal zeker aandacht worden geschonken aan de verjaardag van uw kind maar er 

kan helaas voorlopig nog niet getrakteerd worden.                                                       

Ook kunnen de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 de komende periode  niet 

aanwezig zijn bij het verjaardagsfeest van hun kind in de klas. 

• Wilt u een leerkracht spreken, gebruik hiervoor dan de mail of telefoon. Dit zullen wij 

ook doen wanneer wij u graag willen spreken.  

 

Voor in de agenda: 

De studiedag van 2 juni komt te vervallen. Wij willen nu heel graag alle tijd besteden aan het 

goed opstarten van het onderwijs.  

 

Vriendelijk verzoek:                                                                                                          
Bespreek de inhoud van deze brief (breng- en haalmomenten, verdeling klas in sub-groepen, 

het verloop van de dag) heel goed met uw kind(eren) zodat zij goed voorbereid naar school 

kunnen komen. 

Vragen?  

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, of zijn er onduidelijkheden?  

Mail uw vragen dan naar directie.scathe@liemersnovum.nl 

 

Voor nu wensen wij iedereen eerst nog een mooie en rustige meivakantie toe. We kijken 

ernaar uit alle kinderen op 11 mei weer gezond en wel terug te zien. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van basisschool ’t Scathe, 

Diane Max-Hermsen (directeur) 

mailto:directie.scathe@liemersnovum.nl

