
 

 

Beste ouder, verzorger 
 
Opening school 
Maandag 8 februari starten wij weer met fysiek lesgeven. We zien er erg naar uit om alle kinderen 
weer terug te zien en we staan te popelen om met de kinderen aan het werk te gaan. 
Uiteraard proberen we alles op een verantwoorde manier vorm te geven. In de nieuwsbrief die u 
woensdag heeft gekregen van de directie staan de algemene maatregelen. 
 
Hieronder vindt u de aanvullende maatregelen voor de Linden: 
 
Aankomst op school 

• De kinderen komen, waar mogelijk, alleen naar school. 

• Ouders/ verzorgers komen ‘s ochtends niet op het schoolplein. De kinderen lopen zelf naar 
de ingang. Bij groep 1-2  staat de juf klaar om de kinderen op te vangen. 

• Bij de ingang staan pijlen die aangeven via welke kant je het plein op mag lopen en via welke 
kant je het plein verlaat. 

• Doordat de kinderen bij aankomst op school gelijk naar binnen komen ontstaan er geen 
groepjes kinderen op het plein. De kinderen komen druppelsgewijs binnen. 

• Bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen of de handen worden gedesinfecteerd. 

• Kinderen die een mondkapje willen dragen mogen dat doen. Als ze zitten gaat het 
mondmasker af. Het lokaal voor de kinderen van groep 7/8 is gelijk het eerste lokaal bij 
binnenkomst. Zij hoeven dus niet door de gang te lopen. Ook is het toilet gelijk naast de deur 
van het lokaal. Het RIVM adviseert wel dringend om leerlingen en leerkrachten van groep 7/8 
een mondmasker te laten dragen. 

 
Onder schooltijd 

• De combinatiegroepen blijven heel de dag bij elkaar. Er vindt geen uitwisseling plaats tussen 
de verschillende groepen en contact met andere groepen wordt voorkomen. 

• De groepen spelen in de pauze op verschillende plaatsen. We maken gebruik van het 
speelplein beneden, het bovenplein en de pannakooi of beweegtuin. Per dag rouleren we de 
plaats waar de groep speelt. 

• We wassen of desinfecteren de handen als we binnenkomen, na toiletbezoek en voor het 
eten. 

 
Naar huis gaan 

• Ouders / verzorgers staan op andere halve meter van elkaar te wachten op de straat en de 
stoep voor het schoolgebouw. Wij sluiten de straat af met hekken, zodat er voldoende plaats 
is om op afstand van elkaar te wachten. 

• Kom a.u.b. niet met meerdere volwassenen een leerling ophalen, maar kom alleen. 

• De ouders / verzorgers van kinderen van groep 1/2 mogen op het schoolplein wachten. Wilt 
u dan tegen de bult aan gaan staan tegenover onze ingang tussen de twee bomen? 
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• Ook hier adviseert het RIVM dringend om ouders / verzorgers een mondmasker te laten 
dragen bij het wachten op de kinderen. 

 
Maandag 8 februari 
Wilt u alle schoolspullen maandag mee naar school geven? Denk u ook aan de luizenzakken? 
 
Verjaardag 
De kinderen die jarig zijn (geweest) mogen hun verjaardag vieren in de klas. De traktatie moet 
voorverpakt zijn en mag niet zelfgebakken zijn. 
Voorlopig mogen de kinderen ook niet de klassen rond. 
 
HVO/GVO 
De juffen van HVO en GVO komen volgende week nog niet naar school. Indien mogelijk starten zij 
weer na de voorjaarvakantie. 
 
Schoolfruit 
Het schoolfruit start ook gelijk weer op. Dat betekent dat op dinsdag, woensdag en donderdag weer 
fruit of groente geleverd wordt voor alle kinderen. Op deze dagen hoeven de kinderen dus geen 
tussendoortje voor 10:00 uur mee te nemen. Wel nemen ze zelf drinken mee. 
Als u toch iets mee wilt geven op deze dagen dan verzoeken wij alleen fruit of groente mee te geven. 
 
Gymlessen 
De sporthal is open voor scholen, maar wij hebben besloten om in de maand februari hier nog geen 
gebruik van te maken. In maart kijken we hoe de situatie dan is. 
Op dinsdagmiddag zullen we, als het weer het toelaat, buiten bewegen. 
 
Pettendag 
Donderdag 11 februari stond er een pettendag ingepland. 
Deze laten we doorgaan! Alle kinderen mogen met een pet op naar school komen. Dit was een wens 
van de leerlingenraad. 
Wel houdt iedereen zijn eigen pet op en wordt er niet onderling van pet geruild. 
 
Medezeggenschapsraad 
Arjo Zandee stopt als lid van onze MR. We willen Arjo van harte bedanken voor zijn inzet in de MR! 
Mocht u interesse hebben om deze plek op te vullen dan kunt u dat aangeven door op deze 
nieuwsbrief te reageren. 
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Corrie During en Yvette Brand zijn de 
leerkrachten in de MR en Frank JacKobsen zit als ouder in de MR. 
 
Data komende periode 

Maandag 8 februari Alle kinderen komen weer naar school 

Donderdag 11 februari pettendag 



 

 

Vrijdag 12 februari Vrije dag, start van de voorjaarsvakantie 

Maandag 22 februari Weer naar school 

Woensdag 17 maart Geen studiedag, de kinderen hebben een gewone lesdag 

 
 
 
 


