
De school gaat weer volledig open 

Beste ouders, 

Vanaf 8 juni a.s. gaan alle kinderen weer volledig naar school. Dat betekent 5 dagen per week van 
8.30 – 14.00 uur naar school.  Hieronder vindt u richtlijnen die we hanteren om alles goed en veilig te 
laten verlopen. Deze richtlijnen zijn besproken met de MR en hebben hiermee ingestemd.  
Er zijn een paar wijzigingen in de aanpak t.o.v. het huidige aanpak, maar in grote lijnen blijft het 
ongewijzigd.  

Algemeen  

 We blijven werken volgens de richtlijnen van het RIVM.  
 Volwassenen houden onderling 1.5 m afstand, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden 

noodzakelijk is. 
 We blijven onze handen goed wassen met water en zeep. 
 Er worden geen handen geschud.  
 Niezen/ hoesten in de elleboog.  
 De klas en leermiddelen worden dagelijks schoongemaakt door het schoonmaakpersoneel en 

de leerkrachten. 

Aanwezigheid van leerlingen, ouders en externen in de school 

 Alle leerlingen gaan dagelijks naar school van 8.30 tot 14.00 uur. Zo beperken we het aantal 
haal en breng bewegingen in en om de school.  

 De kinderen zijn nog steeds vanaf 8.20 uur welkom op school en gaan gelijk de klas in naar 
hun eigen plek.  

 Alle groepsactiviteiten zijn en blijven geannuleerd. Alleen het afscheid van groep 8 gaat 
Coronaproof door. We zijn aan het nadenken over de vorm waarin we dat doen.  

 Zorgverlening in de school door ambulante begeleiders, logopedisten enz. wordt weer 
opgestart met de algemene voorwaarden van het RIVM.  

 Ouders mogen niet in de school komen.  
 Er worden wel oudergesprekken gevoerd via telefoon of MEET. U hoort zo spoedig mogelijk 

hoe dat zal gaan en wanneer de gesprekken plaatsvinden.  
 Alle kinderen krijgen een aangepast rapport.   

In en rondom het schoolgebouw 

 Ouders/ Verzorgers zetten hun kinderen bij het hek af. Ze mogen niet op het plein komen. De 
ouders van de kleuters mogen hun kind naar de klas brengen.   

 De ingang naar de school blijft voor iedere groep ongewijzigd. 
 De pauzetijden blijven ongewijzigd. Elke klas heeft alleen pauze. We maken gebruik van het 

bovenbouw- en onderbouw plein.  
 De looproutes op het plein en in de school blijven ongewijzigd. Volg daarvoor de bordjes op 

het plein. 
 Na school gaat iedereen zo snel mogelijk naar huis. 

Gezondheid 

 Het thuisblijfbeleid en wegstuurbeleid blijft ongewijzigd. We hanteren de RIVM richtlijnen 



 Heeft uw kind (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ 
benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven en/ of koorts boven 38*C, dan blijft het 
thuis. Als deze klachten zich tijdens schooltijd ontwikkelen wordt u gebeld en verzocht uw 
kind op te halen.  

 Heeft iemand in het gezin deze klachten dan blijft uw kind ook thuis. Zie ook 
lci.rivm.nl/leefregels.  

Opvang 

 Vanaf 8 juni wordt er door scholen geen noodopvang meer aangeboden.  
 De kinderen gaan dagelijks tot 14.00 uur naar school en daarna moet u, indien noodzakelijk, 

gebruik maken van buitenschoolse opvang.   

Leerstofaanbod   

 We richten ons op de basisvakken: rekenen, taal, spelling, lezen en het welzijn van uw 
kind(eren) 

 Wilt u maandag 8 juni alle schoolspullen: lesboeken, werkboeken, chromebooks enz. 
meegeven naar school.  

 

De laatste 4 weken van dit schooljaar zullen op deze manier worden ingevuld. We maken er ondanks 
alle maatregelen en beperkingen een fijne en gezellige tijd van. Mochten er onverhoopt toch 
veranderingen komen dan hoort u dat z.s.m. van ons.  We hopen u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. Heeft u vragen, dan horen we dat graag. Vragen kunt u stellen aan de leerkracht van 
uw kind ( naamleerkracht@primah.org ) en/of directie.oostermoer@primah.org . 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Sws Oostermoer  
  


