
Beste ouders en verzorgers, 

Op 8 februari gaan de scholen open. Uiteraard hebben wij allemaal de kinderen het liefst op school. 
Leidend daarin is echter: het moet veilig, verantwoord en uitvoerbaar zijn. 
Het zal in de komende periode wel anders zijn dan hoe het was.  
 
Wij vertrouwen erop dat jullie steeds je verantwoordelijkheid nemen en ons helpen om het zo goed 
mogelijk te laten verlopen en er zo samen voor zorgen dat de kinderen en de leerkrachten veilig naar 
school kunnen blijven komen. 
Ieders hulp en inzet is daarbij nodig! 
 
In de komende week voor de voorjaarsvakantie zullen we enorm voorzichtig zijn. In dit schrijven kunt 
u lezen hoe we een en ander vormgeven. 
Als u uw kind(eren) in de periode tot de voorjaarsvakantie nog niet naar school durft te laten gaan, 
meld dat bij de directeur. Wij hebben hiervoor alle begrip. Er wordt echter niet voorzien in 
schoolwerk wat thuis kan worden gemaakt. 
 
Onderstaande aandachtspunten gelden vanaf 8 t/m 12 februari. Na de voorjaarsvakantie zal dit 
mogelijk worden bijgesteld aan de hand van het PO-raad protocol, afspraken met de Zeeuwse 
besturen, directeurenkring en team. De MR heeft instemmingsrecht in de gemaakte 
afspraken/aandachtspunten. 
 
Enkele belangrijke aandachtspunten: 
 

• We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat collega’s ziek worden en daardoor 
uitvallen. 

• Is er een kind positief op corona getest dan moet de hele betreffende groep kinderen, plus de 
leerkracht in quarantaine. Ook dat willen we met alle macht zien te voorkomen, evenals algehele 
schoolsluiting!  

• Na vijf dagen quarantaine moeten alle kinderen en de leerkracht getest worden. Dit kunnen we 
echter niet verplichten. 

• Indien u uw kind(eren) niet wilt laten testen dan moet(en) uw kind(eren) 10 dagen thuisblijven. 

• Kinderen die verkouden zijn (keelpijn en/of snotneus) blijven thuis, tenzij negatief getest. 
 Dit geldt voor alle groepen! Dit is met alle Zeeuwse besturen afgesproken.  

• Kinderen met chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kunnen gewoon naar 
school komen. Ouders dienen dit wel te melden. 
Dit onderdeel kan nog aangepast worden naar aanleiding van het eerstkomende OMT-advies. 

• Heeft een gezinslid koorts of griepverschijnselen dan blijven ook die kinderen thuis. 

• Op maandag 8 februari nemen alle kinderen het gebruikte schoolmateriaal mee terug naar 
school. 

• Ouders komen niet in de school, ook niet na schooltijd. 

• Er wordt in de school extra (onder schooltijd) schoongemaakt. 

• Bovenbouw kinderen zitten in vaste twee of drietallen en er wordt extra ruimte gemaakt in het 
lokaal. 

• Indien een groep naar huis gestuurd wordt, zal er zo spoedig mogelijk daarna online onderwijs 
georganiseerd worden. 

• Er wordt dringend geadviseerd te overwegen om de leerlingen uit de groepen 7 en 8 een 
neusmondmasker te laten dragen wanneer zij zich binnen de school voortbewegen. Aangezien 
groep 7/8 in Grote Pien zit en de kinderen uit deze groep op deze manier afstand houden van de 
overige groepen, zien wij af van het dragen van een neusmondmasker voor deze groep. Mocht 
een kind of een ouder er wel waarde aan hechten, dan kan hij/zij hier zelf toe besluiten. 



• Als een kind jarig is, graag alleen in de winkel of fabriek voorverpakte traktaties meegeven. 

• Het schoolfruit wordt weer geleverd. We geven dit echter nog niet als tussendoortje. De 
kinderen krijgen het waar mogelijk mee naar huis. Fruit wat over is schenken we aan een goed 
doel. We willen eerst de situatie op school aankijken, om wellicht na de vakantie weer met de 
fruitploeg van start te kunnen gaan. Zorgt u zelf voor een verantwoord tussendoortje? 

• De gymlessen komen voorlopig te vervallen. 

• Het nieuwe protocol is na te lezen op onze website. 

• Vanwege de hectiek en organisatie rond de heropening van de scholen hebben we ervoor 

gekozen de rapportgesprekken met een week te verplaatsen. We hebben op die manier 

voldoende tijd om deze gesprekken goed te kunnen voorbereiden. De gesprekken vinden plaats 

in de week van 1 t/m 5 maart. Volgende week ontvangt u via Parro de uitnodiging hiervoor en 

kunt u zich inschrijven. Na de voorjaarsvakantie ontvangt u via de leerkracht van uw kind(eren) 

de uitnodiging voor het digitale gesprek. 

 

De lestijden: 

De lestijden starten normaal gesproken om half negen. Om drukte op het voor- en achterplein te 

voorkomen worden de lestijden tijdelijk aangepast. Hoelang deze periode zal gaan duren is 

afhankelijk van de berichtgeving vanuit de overheid.  

We hebben hier het volgende schema voor bedacht. Dit schema geldt voor zowel het brengen als het 

ophalen.  

Groep 1:       08.30 -14.00 u achterplein (halen en brengen) 

Groep 2:       08.40 -14.10 u via voordeur voorplein (halen en brengen) 

Groep 3:       08.30 -14.00 u via voordeur voorplein (halen en brengen) 

Groep 4:       08.40 -14.10 u via achterplein  

Groep 5:       08.30 -14.00 u achteringang middenbouw via achterplein  

Groep 6:   08.40 -14.10 u achteringang middenbouw via achterplein  

Groep 7/8:       08.30 -14.00 u Grote Pien  

Hierbij gelden de volgende regels: 

• Er mag maar één ouder de kinderen naar school brengen. 

• Er wordt rekening gehouden met de onderlinge afstand. 

• Ouders komen niet de school binnen.  

• Houd bij het brengen de tijden van de groep aan! 

• Volgens het nieuwe protocol mogen ouders niet het schoolplein opkomen. Gezien de 

veiligheid maken we hier een uitzondering voor op zowel het voor- als het achterplein. Met 

rode verf is een groot gebied gemarkeerd waarin u kunt gaan staan. Zo kunt u uw zoon of 

dochter tot op het voor- of achterplein brengen, in het zicht van de leerkracht. U wordt 

daarna vriendelijk verzocht het plein weer te verlaten. Houd afstand tot elkaar.  

• Houd het afscheid zo kort mogelijk.  

• De leerkrachten uit groep 1 en 2 zullen de kinderen op het voor- en achterplein ontvangen.  

Met vriendelijke groet, 

Martien le Clercq 

CBS ‘t Klinket  

 


