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Nieuw-Amsterdam, 4 februari 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  

Naar aanleiding van het bericht waarin werd aangekondigd dat de scholen weer open gaan ontvangt u deze 
aanvullende informatie van ons.   

We vertrouwen erop dat we deze regels samen goed naleven om zo elkaar en anderen te beschermen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking.  

Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen 

Zoals u heeft gelezen in de informatiebrief over de corona maatregelen binnen OOE, worden er extra 
maatregelen getroffen. OOE houdt zich aan deze maatregelen en daarbinnen zullen we alles doen wat ‘veilig’, 
‘verantwoord’ en ‘uitvoerbaar’ is.  

Om zo veilig mogelijk te kunnen werken willen we u op het volgende wijzen: 

 Als een kind in de klas positief getest wordt, dan moet de hele klas minimaal 5 dagen in quarantaine. De 

klas gaat dan over op ‘les op afstand’, In het geval dat een leerkracht ziek is, dan zal er gezocht worden 
naar vervanging voor zover beschikbaar. 

 De binnen gymlessen gaan niet door. Dit wordt vervangen door activiteiten buiten. 
 Ouders van kinderen in de groepen 7 en 8 vragen wij een mondkapje mee te geven aan uw kind.  
 Uiteraard geldt nog steeds de afstandsregel en het veelvuldig wassen van de handen. 
 Leerlingen met COVID verdachte klachten: 

o Neusverkoudheid.  
o Hoesten. 
o Moeilijk ademen/ benauwdheid. 
o Tijdelijk minder ruiken of proeven. 
o Een leerling met koorts boven 38 ̊ C blijft thuis. 

De leerlingen en medewerkers met bovenstaande klachten moeten naar huis of blijven thuis, totdat de 
klachten over zijn. In het geval van twijfel willen we u vragen uw kind thuis te houden. 

 
Wegstuurbeleid 
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling direct 
naar huis en wordt gehaald door een ouder/verzorger. Ook eventuele broers/zussen worden hierover 
geïnformeerd en gaan naar huis.  
 

Voorschool: 

De groepen starten alle ochtenden om 08:30 uur. Op maandag en dinsdag tot 12:00 uur en op donderdag en 

vrijdag tot 11:45 uur. Ouders nemen afscheid bij het hek (ingang via de Jachthoorn) en worden verzocht een 

mondkapje te dragen. 

De voorschool valt onder de wet kinderopvang en zal werken volgens de richtlijnen van het nog op te stellen 

protocol kinderopvang. Zodra deze definitief is zullen de voorschoolouders hier een aparte brief over ontvangen. 

 

BSO:  

De BSO is in ieder geval tot 1 maart gesloten. Noodopvang kunt u aanvragen zoals u gewend bent. 

 
Basisschool:  
Aanvangstijden en naar huis gaan. 
 
Groepen 5 t/m 8 

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf 08.15 uur binnen komen.  
Hiervoor gebruiken de groepen 5 en 6 de hoofdingang en de groepen 7 en 8 de noodingang.  
Richtlijn is dat de groepen 5 en 7 om 08.15 uur binnenkomen en de groepen 6 en 8 om 08.20 uur binnenkomen. 
Leerlingen gaan rechtstreeks naar binnen en blijven niet op het plein hangen.  
Verzoek aan de leerlingen om niet al te vroeg van huis te gaan. Dit om een geleidelijke verspreiding van 
binnenkomst te realiseren. De leerlingen van de groepen 7 en 8 vragen wij zelfstandig naar school te gaan. 
Indien mogelijk de leerlingen van de groepen 5 en 6 ook.  
Bij binnenkomst gaan de kinderen hun handen wassen.  
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Groepen 3 en 4A, en 4/5 
De kinderen van groep 3, 4a en 4/5 mogen vanaf 08.25 uur de school inkomen. Groep 3 en 4A gebruiken de 
zij-ingang het dichtstbij het voetbalveld.  
Groep 4/5 gaat via de hoofdingang naar binnen.  
 
Groepen 1 en 2 
De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen vanaf 08.35 uur gebracht worden en u neemt afscheid van uw 
kind voor het hek. Wilt u op de afgesproken tijd komen en niet te vroeg. Uw kind(eren) kunnen dan zelfstandig 
naar binnen lopen. Hiervoor gebruiken we de kleuteringang. De leerkrachten staan de kinderen op te wachten.  
We hebben gezien dat dit heel goed lukt (dit doen we namelijk ook als het slecht weer is) en hebben er alle 
vertrouwen in dat het de komende periode ook gaat lukken.  
We starten bij de kleuters om 08.45 uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw kleuter(s) dan ook op school is? 
 
Eindtijden en naar buiten gaan: 
 
Groepen 5 t/m 8: 
Groep 5 t/m 8 gaan vanaf 14.30 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 12.15 uur naar buiten in de aangegeven volgorde. 
 
Groepen 3 en  4A, en 4/5: 
De groepen 3, 4A en 4/5 gaan om 14.25 naar huis.  
Groep 3 en 4A lopen via de uitgang aan de linkerzijde het dichtstbij het sportveld. Groep 4/5 gaat via de 
hoofdingang naar huis.  
De groepen 3 en 4 gaan op woensdag en vrijdag om 12.10 uur naar huis.  

 
Groepen 1 en 2: 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan om 14.15 uur naar huis. Groep 1 en 2 via de uitgang van het kleuterplein. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag gaan de groepen 1 en 2 om 12.00 uur naar huis.  

  
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 4/5, 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 4/5 en 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 week erop wordt de speelplek op het plein gewisseld.   

 
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 om 12.00 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. 

 
Op vrijdag is groep 4 van groep 4/5 om 12.10 uur vrij en dan gaat groep 5 (12.15 uur) lunchen. Ook groep 5A 
gaat dan lunchen. Ze gaan om 12.30 naar buiten en om 12.45 uur starten de lessen weer.  

 
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.  
 
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.  
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Trakteren 
Het trakteren is toegestaan mits het voorverpakt uit de winkel komt. Graag even afstemmen met de leerkracht.  
 
Kleding kleuters 
Zorg ervoor dat de kinderen gemakkelijke kleding dragen i.v.m. toiletbezoek. Denkt u bijvoorbeeld ook aan 
schoenen met klittenband.  
 
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 niet naar de gymzaal. Het is niet nodig om gymkleding en/of schoenen mee te geven. Wel gaan we 
vaker naar buiten voor een spel of een heerlijke wandeling.  
 
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. 
 
Verboden voor ouders 
Ouders/ verzorgers en externen 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.  
Ook vragen wij u een mondkapje te dragen als u uw kind(eren) brengt en vragen deze ook op te houden zolang 
u zich op het terrein van de school bevindt. Dit terrein loopt tot en met de parkeerplaats.  
 
Wilt u even iets met de leerkracht kortsluiten dan kan dit door middel van een mailtje of telefoontje na schooltijd. 
Ook zou u uw kind even een briefje mee kunnen geven als er bijvoorbeeld een wensje moet worden gemaakt.  
 
Namens  
 
Team obs De Bascule / Zus & Zo 

 

 


