
 

Extra nieuwsbrief      

   

 

Beste ouder(s) verzorger(s), 

 

In deze extra nieuwsbrief vindt u handige informatie voor de periode van 11 mei tot (in ieder 

geval)  1 juni.  
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Terug naar school 
Na 6 weken thuisonderwijs en meivakantie vinden wij het fijn om alle kinderen weer te zien op 

school. 

Op maandag 11 mei gaan alle basisscholen weer open. Wel volgens strenge richtlijnen en dat is voor 

uw kind, uzelf en onze medewerkers goed. De veiligheid en gezondheid van iedereen staat voorop. 

Wij blijven de richtlijnen van het RIVM en het protocol ‘Opstart basisonderwijs’ volgen. 

 

Wij hebben de afgelopen dagen als team hard gewerkt om de nieuwe voorschriften een plek te 

geven binnen onze school. In deze werkwijze beschrijven wij wat er van u en van ons wordt 

verwacht. 

 

Op dinsdag 20 mei is er weer een persconferentie waar de minister-president zal aangeven hoe 

de periode na 1 juni kan worden ingevuld door het basisonderwijs. Afhankelijk hiervan zullen er 

wellicht nieuwe afwegingen dienen te worden gemaakt. U wordt hierover dan geïnformeerd in de 

week voor Pinksteren. 

 

 



Dagindeling 
Wij hebben de keuze gemaakt om onze leerlingen twee dagen naar school te laten komen en de 

schooltijden iets aan te passen zodat wij aan de 50% onderwijs gaan voldoen. Wij vinden het fijn dat 

wij alle leerlingen weer gaan zien in een week. Het geven van instructie op school opnieuw kunnen 

gaan oppakken. 

Hoe ziet dit eruit? 

 

 Er wordt twee dagen op school onderwijs en instructie gegeven. 

 Algehele schooltijd is van 8.30 - 15.00 uur.  

Na 15.00 uur bereiden de leerkrachten hun lessen voor. Dit gebeurt zoveel mogelijk vanaf huis. 

 2,5 dagen wordt er thuis gewerkt en werken de leerlingen aan opdrachten die in taakbrieven of 

in Google Classroom staan omschreven. 

 Alle kinderen uit een gezin zijn op dezelfde dag ingedeeld  in een A- of B-groep. Hierover heeft u 

eerder van ons informatie ontvangen. 

 

Halen en brengen 
Om te voorkomen dat er teveel ouders bij het schoolplein blijven staan, vragen wij het volgende:  

 Maximaal 1 ouder / verzorger brengt zijn/haar kind(eren ) naar school. 

 Er mogen geen ouders in school komen. Voor het maken van een afspraak kunt u met de juf of 

meester van uw kind mailen of bellen na schooltijd. Uiteraard kan een afspraak met de juf of 

meester ook digitaal plaatsvinden. 

 Fiets alleen mee als dit echt nodig is en dan zo snel mogelijk weer weg. 

 Ouders komen niet op het schoolplein. Kinderen worden afgezet bij het poortje en kunnen het 

schoolpein op. Ouder loopt bij poortje direct rechtsaf en voorkomt eventuele opstoppingen. 

Houd aandacht voor de onderlinge 1,5 meter afstand!  

 Groep 1-2 loopt naar de plek (aangegeven met een vlag 1-2)waar hun juf klaar staat. Kinderen 

van de andere groepen verzamelen zich ook bij de vlag van hun groep . De leerkracht haalt de 

kinderen op. 

 Om kinderen zo gespreid mogelijk naar binnen te laten gaan vragen we van u om ervoor te 

zorgen dat uw kind op de volgende tijden op school is:  

 

08.25 uur groep 8 & 5 combi 6 

08.30 uur groep 7 & 5 

08.35 uur groep 3 & 4 

08.40 uur groep 1 combi 2 

 

Stuur uw zoon of dochter niet vroeger naar school, maar probeer ervoor te zorgen dat ze op het 

juiste tijdstip bij de verzamelplaats staan.  

 

 

 

 



 Aan het einde van de dag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht. Leerkrachten 

lopen mee om te voorkomen dat leerlingen op school blijven hangen. Wij willen dat zij direct 

naar huis gaan. Voor een rustig verloop, gaan de kinderen op de volgende tijdstippen uit school: 

 

14.45 uur groep 8 & 5 combi 6 

14.50 uur groep 7 & 5 

14.55 uur groep 3 & 4 

15.00 uur groep 1 combi 2 

 Er is op deze dagen oversteek geregeld. Alleen dinsdagmiddag is er nog geen oversteek. U kunt 

zich hiervoor aanmelden via paxchristi@skolo.nl. Indien geen aanmelding, kunnen wij deze 

oversteek niet garanderen. 

 

Jassen en tassen 
 Groep 1 en 2 hangen deze aan hun eigen kapstok. Wij zorgen dat ze om en om komen te hangen.  

 Groep 3 t/m 8 stoppen de jassen in hun tas en hangen deze aan hun tafel. Dit doen wij om 

opstoppingen in de gang en of hal te voorkomen. 

 

Thuisblijf regels leerlingen 
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. 

 Met milde symptomen zoals een verkoudheid, verkoudheidsklachten die niet hooikoorts 

gerelateerd zijn, moeten leerlingen thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. 

 Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) hebben (gehad), 

dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde 

klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval 

mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen. 

 Als wij op school signaleren dat een ouder of leerling één van bovenstaande klachten heeft, dan 

treedt de leraar in overleg met directie. De ouders worden verzocht hun  kind z.s.m. op te halen 

om mogelijke verspreiding te voorkomen. 

 Signaleren wij dat er een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte, dan volgen wij de richtlijnen 

RIVM en moet het hele gezin (dus ook de andere kinderen) thuisblijven. 

 

Thuisblijf regels leerkrachten 
Conform richtlijn RIVM/GGD kunnen leraren werken indien er geen sprake is van symptomen van het 

Coronavirus. Echter, zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid, verkoudheidsklachten die 

niet gerelateerd zijn aan hooikoorts, moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.                      

Verder zullen leraren niet op school, maar vanuit huis werken als zij behoren tot de kwetsbare 

groepen zoals het RIVM dat aangeeft. Mocht er vervolgens geen invulling aan de groepen kunnen 

worden gegeven, dan gelden de regels voor vervanging. Dat wil zeggen dat er mogelijk een vervanger 

komt. Indien die niet beschikbaar is, zal dat deel van de groep dat die dag les heeft worden 

opgevangen. De daaropvolgende dagen wordt er dan een thuiswerkopdracht aangeboden.   
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Opzet onderwijs 
De leerlingen krijgen twee dagen in de week onderwijs op school, in hun eigen groepslokaal. Daar is 

de helft van de groep aanwezig. In het lokaal zitten de leerlingen aan een eigen tafel. De leerkracht 

houdt 1,5 meter afstand van de kinderen en vermijdt zoveel mogelijk fysiek contact. Ook ten 

opzichte van hun collega’s bewaren zij onderling 1,5 meter afstand. 

 

Wij starten 11 mei met het weer aan elkaar wennen als groep. Tussen de groepen blijven wij 

aandacht houden voor verbinding. Centraal staat het werken aan vertrouwen en veiligheid. 

De leerkrachten geven instructie op de basisvakken: rekenen, taal, spelling en lezen. Besteden tijd 

aan begeleide inoefening of het maken van een deel van de verwerkingsopdrachten.                                                             

Ook is er ruimte voor activiteiten die gericht zijn op welzijn en welbevinden, sociaal-emotionele 

ontwikkeling en beweging in combinatie met creatieve opdrachten.                                                                                                                                                      

Eenvoudige bewegingslessen zullen buiten plaatsvinden. Hiervoor is geen speciale kleding voor 

nodig.                                                                                                                                                             

 

De thuiswerkopdrachten kunnen niet per dag begeleid worden door de leerkrachten, omdat zij nu 

weer hele dagen  onderwijs verzorgen aan een groep op school. De leerlingen krijgen de uitleg van de 

opdrachten op school en kunnen eventuele vragen op hun schooldag stellen.                                                                                        

 

Wij kiezen ervoor met  taakbrieven en Google Classroom te blijven werken. Deze worden 

voorafgaand aan een nieuwe week opgesteld en staan vanaf maandag 8.00 uur klaar. Voor groep 1 

en 2 gaat dit via de mail.                                                                                                                                                                                 

Leerlingen die ziek worden of niet naar school mogen vanwege een ziek gezinslid kunnen zo toch 

onderwijs volgen. Dit geldt ook voor het geval een leerkracht ziek wordt en er geen inval beschikbaar 

is. 

 

Opzet onderwijs groep 1 en 2 
In de kring zorgt de leerkracht ervoor dat er voldoende ruimte is tussen de leerlingen, dit voor de 

gezondheid van leerling en leerkracht. De leerkracht houdt afstand waar het kan, maar voor kleuters 

is het gevoel van veiligheid en vertrouwen extra belangrijk, zeker in deze bijzondere tijd! In hoeken 

kunnen wij leerlingen samen laten spelen. Voor de jonge kinderen willen wij vragen: 

 

 Hen makkelijke kleding aan te doen die zij zelfstandig aan/uit kunnen doen bij het naar de wc 

gaan (denk hierbij aan knopen van broeken, klittenband e.d.). 

 Eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden ‘genuttigd’ kan worden en 

geopend kan worden (geen lastige bekers, maar pakjes e.d., schoongemaakt en gesneden 

fruit).                                                                                                                                    

 

Hygiëne 
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zoveel als mogelijk uit de 

weg worden gegaan. Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om 

besmetting te voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 20-40 seconden. De 

leerlingen en leerkrachten wassen regelmatig  hun handen. De leerlingen blijven instructie krijgen om 



de handen goed te wassen. Zij drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes. Hoesten of 

niezen blijven wij doen in de elleboog. 

Voorschriften voor het wassen van handen: 

 bij aankomst op school. 

 na toiletbezoek 

 voor en na het eten 

 na hoesten of niezen 

Het virus kan op oppervlakten overleven. Vaak aangeraakte oppervlakten/objecten worden 

regelmatig schoongemaakt. Aan het einde van elke schooldag is er een intensieve schoonmaakronde 

voor de toiletten en tafels in de groepen en kantoren. Het gebruikte speelgoed in de groepen 1 en 2 

wordt met regelmaat schoongemaakt. Vuilnisbakken worden dagelijks gereinigd. 

 

Hoofdluiscontrole 
In de eerste week na elke vakantie worden de leerlingen altijd gecontroleerd op luizen. Aangezien er 
geen ouders in de school mogen komen, willen wij u vriendelijk vragen dit thuis te doen. Mochten er 
bijzonderheden zijn dan willen wij u vragen dit door te geven aan de desbetreffende leraar.  
 

Pauzes    
De groepen maken gescheiden gebruik van het schoolplein. Hier hebben wij een overzicht voor 

gemaakt dat in elke groep komt te hangen. De juf of meester blijft bij hun groep gedurende het 

buitenspelen. Tussen de middag wordt in de groep met de groepsleerkrachten geluncht.  

 

Eten, drinken en traktaties 

Eten en drinken 

Ochtend: 

Leerlingen mogen drinken en een tussendoortje meenemen.  

 

Middag: 

Leerlingen brengen net als voorheen hun eigen brood en drinken mee. Wilt u geen drinken 

meegeven dat gekoeld moet worden? Bij voorkeur in pakjes. Graag bekers meegeven die de 

leerlingen zelf open kunnen krijgen!  

 

Op warme dagen mag u uw zoon of dochter eventueel een bidon met water meegeven. Wij raden 

aan deze thuis te vullen. 

 

We vragen de kinderen om het afval van het eten en 

drinken zelf weer mee te nemen naar huis (dit om 

bewegingen in het klaslokaal te verminderen, en om 

afvalstromen uit alle huishoudens te voorkomen; Tip; 

geef hiervoor bijvoorbeeld een plastic zakje mee, of laat 

kinderen spullen in de broodtrommel stoppen). 

 

Traktaties 

Helaas mag er niet getrakteerd worden, maar de jarige 

wordt natuurlijk wel in het zonnetje gezet! 



Groepsactiviteiten 
Schoolreisjes, vieringen, afscheid nemen van het schooljaar en excursies zijn vooralsnog niet 

toegestaan. 

Indien er wijzigingen in het beleid komen, gaan wij dit opnieuw overwegen. Wij bedenken op welke 

manier de musical en afscheidsavond van groep 8 vormgegeven kunnen worden. 

 

Contact tussen ouders en 

leerkrachten 
Op dit moment zijn er geen 

contactmomenten op school mogelijk tussen 

ouder en leerkracht. Wilt u iets bespreken 

met de leerkracht dan kunt u per mail contact 

opnemen en vragen of de leerkracht 

telefonisch contact op wil nemen. 

Oudergesprekken kunnen digitaal 

plaatsvinden. 

Voor dringende zaken kunt u bellen met 

school: 053-5360754 

Ouders zijn niet aanwezig in het 
schoolgebouw en op het schoolplein. 

 
Terugbrengen schoolmaterialen 
Graag ontvangen we de methodewerkboekjes (bijvoorbeeld schrijven) op de eerste werkdag weer 

terug op school. Wilt u deze materialen vandaag in een plastic tas doen en dichtplakken. Dit om 

besmetting vanuit huis te voorkomen. 

 
Opvang 
Leerlingen die op een dag gebruik zullen maken van de noodopvang verzamelen zich deze dag bij hun 

jaargroep op het starttijdstip. Zij zullen deze dag in de eigen klas worden opgevangen. Echter is het 

belangrijk voor u om te weten, dat de leerkracht deze leerlingen niet kan begeleiden met de 

thuiswerkopdrachten. De aandacht op deze momenten gaat uit naar de leerlingen die deze dag nog 

geen instructie hebben gehad. Leerlingen nemen zelf hun eventuele huiswerk mee en gaan hier 

zelfstandig mee aan de slag. De leerkracht draagt geen zorg voor het wel of niet afhebben van dit 

huiswerk. Zijn of haar focus ligt met name op de groep die die dag les heeft.  

 

De kinderen in de noodopvang  genieten overigens pauze(s) met de andere groepsleerlingen. Als u 

uw kind eerder ophaalt dient u telefonisch te melden dat u bij de poort staat (053-5360754) wij 

sturen uw kind dan naar buiten. 

 

Mocht u werkzaam zijn in een cruciaal beroep op de woensdag, dan heeft u dit kenbaar kunnen 

maken. Vanuit school wordt er dan ook op deze dag van 08.30 uur tot 12.15 uur gezorgd voor 

noodopvang.  Al deze kinderen verzamelen zich om 08:30 bij de hoofdingang van de school. Let op! 

Deze plaatsing is alleen voor urgente noodopvang! (cruciale beroepsgroepen), niet voor 

crisisplaatsing. Er wordt deze dag geen begeleiding geven bij de thuiswerkopdrachten. Kinderen 



mogen hier echter wel aan werken. De leerkracht werkt deze dag verder met zijn eigen taken en 

houdt toezicht. 

 

Indien u zich heeft aangemeld voor de noodopvang, maar ons de exacte dagen nog niet kon 

doorgeven, dan vragen we u dit zo spoedig mogelijk te doen (paxchristi@skolo.nl). 

  

Buitenschoolse opvang (BSO) is alleen op de dagen dat de leerlingen fysiek naar school gaan. Voor 

opgeven voor de BSO verwijzen wij u naar Humankind Ocarina en de andere bekende organisaties 

binnen Losser. Kinderen die gebruik maken van de BSO lopen via de ingang op de speelplaats naar 

Ocarina. 

 

Mochten groepen in klassen te groot worden, dan kan het zijn dat er kinderen worden “verplaatst” 

naar een andere groep. Het kan ook betekenen dat er in een ander lokaal iets wordt georganiseerd. 

In dit geval gelden dezelfde afspraken als op de woensdag. 

 

 

 

 
 

 

Tot slot… 

 

…willen we u ontzettend bedanken voor uw inzet in de afgelopen periode. “Samen sterk in 

onderwijs” is ons schoolmotto. Dit hebben we meer dan eens mogen ervaren in de afgelopen 

periode. Van meedenkende ouders, ouderraadsleden, MR- leden, schoonmaakpersoneel, 

leerkrachten, stagiaires, conciërge, onderwijsleveranciers, gemeente Losser tot maatschappelijke 

organisaties (en dan hoop ik dat ik verder niemand vergeten ben). Het is ongekend wat deze 

ongekende gebeurtenis in gang heeft  gezet. Een groot compliment voor u als ouder om de  rol van 

leerkracht zo actief op te pakken. Een groot compliment voor de leerling om toch door te blijven 

werken en iedere dag bezig te gaan met de taken. Onze kinderen willen we vanaf maandag nog eens 

extra in het zonnetje zetten, we hebben in samenwerking met de ouderraad een presentje op de 

tafels gelegd waarmee ze vol trots kunnen laten zien dat ze de afgelopen periode een topprestatie 

hebben geleverd! 

 

Nogmaals aan iedereen: BEDANKT !!! 


