
 

Lelystad, 5 februari 2021 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Op maandag 8 februari 2021 gaat de school weer open. We zijn blij dat we iedereen 

weer op school kunnen ontvangen. Wel moet u rekening houden met een aantal 

maatregelen die op school zullen worden toegepast: 

 Leerlingen in de groepen 6 t/m 8 dienen bij voorkeur zelfstandig naar school 

te komen. 

 Alle andere leerlingen kunnen naar school gebracht worden door één 

ouder/verzorger. Deze ouder is verplicht een mondkapje te dragen aan het 

hek bij de school. Blijf alstublieft zo kort mogelijk staan, vertrek alstublieft als 

u uw kind heeft afgeleverd. 

 Ouders die een afspraak in school hebben, moeten een mondkapje dragen en 

kunnen alleen ontvangen worden in de afgesproken spreekruimte op de 

afgesproken tijd. Ouders mogen niet tijdens lestijden in de school rondlopen. 

Zonder afspraak mogen ouders niet de school binnen lopen. 

 Leerlingen van groep 7/8 dragen een mondkapje als zij het schoolplein 

betreden en kunnen het mondkapje afdoen wanneer zij op hun plaats zitten. 

 De deuren van de school staan vanaf 8.15 uur open, zodat leerlingen 

druppelsgewijs naar binnen kunnen. Kom alstublieft niet eerder dan 8.15 uur. 

 Alle groepen gaan weer door hun eigen ingang naar binnen, zoals al bekend 

is. 

 Om 8.30 uur sluiten we de deuren en kunnen leerlingen niet meer naar 

binnen, tenzij u daarover een afspraak heeft gemaakt met de leerkracht van 

uw kind. 

 Alle groepen zullen gescheiden van elkaar pauzeren. (Fysiek en/of in tijd) 

 Zodra de kinderen de klas in komen, wassen zij hun handen en gaan op hun 

plek zitten. 

 Wanneer een leerling of leerkracht positief getest is op COVID19, dan moet 

de hele groep 10 dagen in quarantaine. Er zal dan thuisonderwijs gegeven 

worden, indien de gezondheid van de leraar dat toestaat. 

 De leerlingen die in quarantaine zijn kunnen zich na 5 dagen laten testen en 

mogen weer naar school wanneer een negatieve test is getoond aan de 

leerkracht van uw kind. Dit kan per mail of aan het hek. 

 We gaan vertrouwelijk om met medische gegevens, dat betekent dat wij nooit 

informatie zullen delen over personen die positief getest zijn. We slaan deze 

informatie ook nergens op in onze systemen. 



 Wanneer leerkrachten afwezig zijn wegens klachten, moeten zij getest 

worden. Tot een negatieve testuitslag mogen zij geen lesgeven op school. De 

groep zal dan thuisonderwijs moeten volgen, indien de gezondheid van de 

leraar dat toestaat. 

 Zorg dat uw kind warme kleding draagt in school, we zullen namelijk 

maximaal ventileren. Het zal daardoor wat frisser zijn in de school. 

We vinden het allemaal spannend om maandag weer te beginnen. Mogelijk geldt dat 

ook voor u. Uw kind is echter verplicht om naar school te gaan, wanneer uw kind 

geen gezondheidsklachten heeft. De leerplicht zal worden gehanteerd. We zullen er 

alles aan doen om het onderwijs op een zo veilig mogelijke manier plaats te laten 

vinden. 

Wilt u meer informatie over het openstellen van de basisscholen dan verwijs ik u 

naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ 

We zien er naar uit uw kind maandag weer te ontvangen op school. 

Met vriendelijke groeten, 

Albert van Wijk (directeur) 
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