
 

Lelystad, 24 april 2020 

Geachte ouders, verzorgers, 

U heeft dinsdag waarschijnlijk de persconferentie gezien van premier Mark Rutte op televisie. De 

regering heeft besloten basisscholen weer te openen voor de leerlingen. Reguliere basisscholen 

worden gedeeltelijk geopend, speciaal basisonderwijs en kinderopvang wordt geheel geopend. De 

volgende afwegingen hebben hen dit besluit doen nemen: 

 Kinderen tot 12 jaar oud zijn minder getroffen door het Covid19 virus. In totaalzijn in 

Nederland tot nu toe 28.000 besmettingen vastgesteld. Hiervan zijn slechts 211 

besmettingen bij kinderen jonger dan 12 jaar. Dit is ongeveer 0,7% van het totaal aantal 

besmettingen. 

 Kinderen verspreiden het virus niet. Zij kunnen het virus alleen ontvangen van volwassenen. 

 Kinderen die het Covid19 virus hebben, hebben milde klachten. 

 Thuiswerkende ouders dienen ontlast te worden. 

In deze brief willen we u informeren over de wijze waarop wij na de meivakantie de school weer 

zullen openen voor de leerlingen. 

 De leerlingen zullen om de dag met een halve klas naar school komen. De leerlingen krijgen 

instructie in de fundamentele vakken: Taal, lezen en rekenen. 

 We voeren gedurende de weken dat de Coronamaatregelen gelden aangepaste lestijden. 

 De lestijden zijn dan: van 8.30-14.00 uur en op woensdag van 8.30-12.00 uur. Uw kind eet op 

school de lunch. Deze lunch en een tussendoortje geeft u mee aan de kinderen. 

 We verdelen de kinderen in een A en een B groep. Dit heeft niets met niveau te maken, 

maar het maakt het makkelijk te begrijpen. De A groep komt op maandag en donderdag, de 

B groep op dinsdag en vrijdag. In de eerste week komt de A groep op woensdag en in de 

tweede week de B groep. 

 We houden met de indeling zoveel als mogelijk rekening met gezinnen, zodat de kinderen in 

dezelfde A of B groep zitten. Dit zal echter niet altijd lukken. 

 Ouders brengen hun kinderen tot het hek van het schoolplein en mogen in geen geval in de 

school komen of op het plein. 

 Op het schoolplein wordt uw kind overgenomen door de leerkracht, op een voor iedere 

groep vaste plek. Na een aantal dagen oefenen kan de bovenbouw zelfstandig naar binnen, 

via de ingang die hen wordt aangewezen. 

 We zullen verschillende ingangen gebruiken voor de groepen. 

 Leraren zullen in de school de 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de leerling respecteren. 

Voor het contact van kinderen met elkaar is die afstand niet nodig. 

 We zullen de nodige hygiënische maatregelen in acht nemen.  

 Voor ouders in cruciale beroepen blijft opvang mogelijk. We zullen deze opvang organiseren 

voor de kinderen die ook de afgelopen weken van deze opvang gebruik hebben gemaakt. 

 De taalklassen hebben kleinere groepen, net als het speciaal basisonderwijs. Zij zullen in zijn 

geheel open gaan. Voor hen gelden de normale schooltijden: 8.30-14.15 uur. 



 Leerlingen en leerkrachten met verkoudheidsverschijnselen blijven thuis. 

 Bij leerlingen met benauwdheid en hoestklachten moet het hele gezin thuis blijven. 

 Alle leerlingen hebben leerplicht, dat betekent dat u uw kind niet mag thuis houden zonder 

gezondheidsklachten. Wij zullen hier streng op toezien. 

Deze maatregelen zijn afgekondigd voor de periode van 11 mei tot en met 20 mei. In de week van 20 

mei zal de regering aankondigen op welke wijze de maatregelen zullen worden verscherpt of 

versoepeld. 

Deze periode is één van de meest ingrijpende periodes voor ons land. We begrijpen dat de 

maatregelen veel van u vragen. Wij verzoeken u om ons te helpen zodat wij bovenstaande zo goed 

mogelijk kunnen organiseren. Heb geduld, hou vol en help elkaar. 

Tot slot willen we nog het volgende tegen u zeggen. 

U en de kinderen hebben de afgelopen tijd het onmogelijke mogelijk gemaakt: Thuisonderwijs! Voor 

ouders, kinderen een enorm compliment voor de wijze waarop u dit vorm gegeven heeft, uitgevoerd 

heeft en begeleid heeft. Dank daarvoor! 

Aanstaande zaterdag begint de meivakantie, laat dit ook vakantie zijn voor u en uw kind. Wij geven 

geen schoolwerk mee. 

Geniet van de meivakantie, 

Team Poolster/Brink 


