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1 obs De Bascule 

 
Emmen, 24 april 2020  
 

Beste ouders/verzorgers,  
 

Conform het besluit van de Rijksoverheid mogen de kinderen na de meivakantie weer voor 
50% naar school. Als team zijn we daar ontzettend blij mee. We kijken er naar uit om de 
kinderen weer te zien en “live” te spreken. Tegelijkertijd levert dat ook veel vragen op. Het is 
een nieuwe situatie die weer de nodige uitdagingen geeft.  

We hebben binnen de richtlijnen een zo passend mogelijke oplossing voor onze school 
gemaakt. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:  

- We houden ons aan de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid / het RIVM.  

- Het moet organisatorisch haalbaar zijn voor de grootte van onze school, de grootte van de 
groepen, de 1,5 meter afstand in verband met de veiligheid van de leerkracht en de 
beschikbare ruimte voor de kinderen.  

- Het onderwijs en het welbevinden van het kind staat centraal. We willen het kind graag 
optimale aandacht geven op een verantwoorde manier.  

Er wordt gebruik gemaakt van vaste groepen. Dit betekent dat de klassen worden verdeeld 
in twee helften en de samenstelling van de helften wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet 
over de groepen. Scholen streven ernaar om kinderen uit een gezin zoveel als mogelijk op 
dezelfde dag te plaatsen.  
 
  

Start op 11 mei 2020. 

 
*De groepen worden in tweeën verdeeld: groep A en groep B 
*Groep A gaat de eerste week op maandag, woensdag en vrijdag naar school 
*Groep B gaat de eerste week op dinsdag en donderdag naar school 
*Groep A gaat de tweede week op dinsdag en donderdag naar school 
*Groep B gaat de tweede week op maandag, woensdag en vrijdag naar school 
 
U ontvangt van de leerkracht van uw kind een overzicht en nog eens het rooster 
in welke groep uw kind ingedeeld is. We hebben rekening gehouden met 
broer(tje(s)) en zus(je(s)). 

 
Aanvangstijden en naar binnen gaan: 
 

*De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten om 08.25 uur op het plein (links bij het 
sportveld) aanwezig zijn. De leerkrachten laten hun groep binnen. Dat gaat 
gebeuren in volgorde zodat iedere groep de tijd krijgt zich naar het lokaal te 
begeven zonder daarbij andere groepen tegen te komen. Volgorde: groep 7 en 8 
gaan via de nood in-uitgang naar boven.  
Groepen 5 en 6 gaan via de hoofdingang naar boven.  
 
*De kinderen van groep 1 t/m 4 moeten om 08.35 uur aanwezig zijn. Groep 3-4 
op het plein (links bij het sportveld), groep 1-2 op het kleuterplein. De 
leerkrachten wachten de kinderen buiten op het plein op en gaan – als de groep 
compleet is – naar binnen. Volgorde: groep 4, groep 3-4 en dan groep 3. Zij 
nemen de uitgang dichtst bij het sportveld. 
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Volgorde kleuterplein: groep 2B, groep2A, groep 1B en als laatste groep 1A.  
 
Eindtijden en naar buiten gaan: 
 

Groepen 1 t/m 4: 
*De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan om 14.20 uur naar huis. Groep 1 en 2 via 
uitgang van het kleuterplein en groep 3 en 4 via de uitgang aan de linkerzijde 
dichtst bij het sportveld. 
Volgorde:  groep 1A, groep 1B, groep 2A en dan groep 2B.  
Volgorde: groep 3 en 3/4 en dan groep 4.  
De kinderen worden onder begeleiding van de leerkrachten naar buiten gebracht.  
 
*Op woensdag gaan de groep 1 en 2 kinderen om 12.05 uur naar huis en op 
donderdag en  vrijdag om 11.45 uur en dan ook in de aangegeven volgorde. De 
kinderen worden onder begeleiding van de leerkrachten naar buiten gebracht.  
 
*De kinderen van groep 3 en 4 zijn op vrijdag om 11.45 uur vrij.  
Op woensdag zijn de kinderen van groep 3 en 4 om 12 10 uur vrij.  
Volgorde naar buiten gaan: groep 3A, groep 3-4 en dan groep 4A. De kinderen 
worden onder begeleiding van de leerkrachten naar buiten gebracht. 
 
Groepen 5 t/m 8: 
Groep 5 t/m 8 gaan vanaf 14.25 gefaseerd naar buiten.  
De groepen 5 en 6 komen door de hoofdingang naar buiten. Eerst de groepen 5 
en dan de groepen 6. 
De groepen 7 en 8 gaan via de nooduitgang naar buiten. Eerst de groepen 7 en 
dan de groepen 8. 
 
Op woensdag gaan deze kinderen op dezelfde manier vanaf 12.10 uur naar 
buiten in de aangegeven volgorde. 

 
Pauzes: ochtendpauze 
 

*De kinderen van groep 3 en 4 eten hun fruit om 09.30 uur en gaan van 09.45 
tot 10.00 uur naar buiten naar het plein. Groep 3 speelt aan de kant van het 
kleuterplein. Groep 4 speelt aan de kant van het grote veld.  
*De kinderen van groep 5 en 6 eten hun fruit om 09.45 uur en gaan van 10.00 
tot 10.15 uur naar buiten naar het plein. 
Groep 6 speelt aan de kant van het kleuterplein en groep 5 speelt aan de kant 
van het grote veld.  
*De kinderen van groep 7 en 8 eten hun fruit om 10.00 uur en gaan van 10.15 
tot 10.30 uur naar buiten naar het plein als de groepen 5 en 6 weer binnen zijn. 
De groepen 8 spelen aan de kant van het veld en de groepen 7 spelen aan de 
kant van het kleuterplein.  
 
*De leerkrachten van groep 1 en 2 overleggen onderling wanneer de kinderen 
naar buiten gaan. 

 
Pauzes: lunchpauze 
 

*De kinderen van de groepen 3 t/m 5 eten van 11.30 tot 11.45 uur hun lunch in 
de klas. Om 11.45 uur gaan de kinderen van groep 3 naar het kleuterplein. De 
kinderen van groep 4 en 5 gaan naar het plein bij het sportveld. Om 12.00 uur 
gaan ze weer naar binnen. 
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*De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 eten van 11.45 tot 12.00 uur hun lunch in 
de klas. Ze gaan om 12.00 uur (als de kinderen van groep 3 t/m 5 weer binnen 
zijn) naar buiten. De groepen 6 en 7 zijn op het plein bij het sportveld en groep 8 
is op het kleuterplein. Om 12.15 uur gaan zij weer naar binnen.   
Kleuters lunchen van 11.45-12.15 uur en daarna kunnen zij naar buiten. Dit is in 
overleg om zo zoveel mogelijk spreiding te hebben.  

 
Eten en drinken voor de pauzes 
 

*Geef de kinderen (met name de kleuters) drinkbekers mee die gemakkelijk door 
het kind zelf kunnen worden geopend zodat de leerkracht dat niet hoeft te doen.  

 
Kleding kleuters 
 

*Zorg ervoor dat de kinderen gemakkelijke kleding draag i.v.m. toiletbezoek. Ook 
schoenen met klittenband worden aangeraden zodat de leerkracht niet hoeft te 
helpen. 

 
Pleinwacht 
 

*Tijdens de ochtendpauze regelen de leerkrachten onderling wie er pleinwacht 
heeft. Tijdens de lunchpauze gaan de leerkrachten mee naar buiten. Dit regelen 
we onderling. We vragen de leerlingen om dan ook afstand te bewaren naar de 
leerkracht van 1,5 meter.  
 
 

Gymnastiekles 
 

*We mogen gymles geven, echter alleen buiten! Dat betekent dat er geen 
speciale kleding of schoenen nodig is. Mocht dit wel de wens zijn van de 
leerkracht, dan hoort u dat via de mail af groepsapp. 

 
Hygiëne 
 

*Er worden diverse materialen in school bezorgd vanuit ons bestuur. Denk daarbij 
aan handzeeppompjes, papieren doekjes en ontsmettingsmiddelen voor de 
materialen. 
*Toiletbezoek door de leerlingen willen we graag zo veel mogelijk beperken. U 
kunt daarbij helpen door uw kind, voordat het naar school gaat, nog even naar 
het toilet te laten gaan. 
*Er worden looproutes in school aangegeven om in het gebouw zoveel mogelijk 
contact te kunnen vermijden. 
*Jassen en tassen gaan mee de klas in! De kapstokken worden NIET gebruikt.   

 
Verboden voor ouders 
 

*Ouders mogen het plein en het schoolgebouw NIET BETREDEN!!! We hopen dat 
u daar uw medewerking aan verleent en ook buiten het hek de voorgestelde 
afstand van  1,5 meter zult bewaren. 

 
Namens Team obs De Bascule 


