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Informatie voor ouders 

Nieuwe situatie vanaf 31 augustus 2020 op Vlinderbos 
 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Er is gekozen om het plan van aanpak vanaf maandag 31 augustus 2020, in dezelfde vorm aan                 
jullie te communiceren als de eerdere versies. Wij denken dat het fijn is om alles opnieuw op                 
een rij te hebben, ook al verandert er in sommige opzichten weinig aan de huidige gang van                 
zaken.  
 
Het belang van het correct uitvoeren van de richtlijnen is uiteraard bekend bij eenieder, toch wil                
ik het herhalen. De veiligheid qua gezondheid van het team, de kinderen en jullie als gezinnen                
staat nog steeds voorop. We wennen aan de huidige situatie en we merken misschien dat we                
wat losser worden, zeker nu er meer mag van de overheid en we ook weer op een terrasje                  
mogen zitten.  
 
Neem dit document nogmaals rustig door met je kinderen zodat iedereen weer veilig en met               
plezier naar school kan. De regels m.b.t. symptomen zijn nog altijd van kracht, deze kunt u                
lezen door op de onderstaande link te klikken.  
 
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting)  
 
Het belangrijkste voor de schoolsituatie is dat alleen diegenen naar school mogen komen, die              
GÉÉN symptomen hebben van het coronavirus. Zelfs met milde symptomen, zoals een            
verkoudheid, moeten helaas kinderen thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. We sturen in              
een aparte bijlage een beslisboom mee, zodat u zelf de stappen kunt doorlopen. Bij vragen               
contact opnemen met directie of administratie.  
 
NIEUW!!! 
In verband met de quarantainemaatregelen mogen in de periode tot 14 dagen na             
terugkeer uit een gebied waarvoor het ministerie van Buitenlandse Zaken deze maatregel            
heeft afgekondigd, ouders hun kinderen NIET zelf brengen of halen.  
 
 
 
Dank jullie wel! 
 
 
Leontine Helleman 
  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting


Schooltijden  
De scholen gaan weer helemaal open.  
De deur is open vanaf 8.30 uur voor alle kinderen. 
 
Schooltijden voor de groepen 1-2.  

Maandag vanaf 8.45 uur - 15.00 uur 
Dinsdag vanaf 8.45 uur - 15.00 uur 
Woensdag vanaf 8.45 uur - 12.30 uur 
Donderdag vanaf 8.45 uur - 15.00 uur 
Vrijdag vanaf 8.45 uur - 12.00 uur 

 
Schooltijden voor de groepen 3/4/5/6/7/8.  

Maandag 8.45 uur - 15.00 uur 
Dinsdag 8.45 uur - 15.00 uur 
Woensdag 8.45 uur - 12.30 uur 
Donderdag 8.45 uur - 15.00 uur 
Vrijdag 8.45 uur - 15.00 uur 

 
 
Pauzetijden 
De pauzetijden zijn ook weer terug naar de pre-corona periode.  
Lunchpauze: 
Ma - Di - Do Groep 3-4 samen met groep 7-8, van 12.00 - 12.30 uur  
Ma - Di - Do Groep 1-2 samen met groep 5-6 van 12.30 - 13.00 uur 
Vrijdag Groep 3-4 samen met groep 5-6 12.15 - 12.45 uur 

Groep 7-8 12.45 - 13.15 uur 
 
Ouders 
Ouders mogen helaas nog steeds de school niet in. Alleen op afspraak met een teamlid mag u                 
de school inlopen. Voor vrijwilligers in de school, zoals de ouders van de bieb, is er een                 
uitzondering. Zij hebben toegang tot de school.  

Aankomst op school 
De school kent 2 ingangen, de hoofdingang en de kleinere ingang naast Zweinstein. 
 
Ingang Zweinstein, kinderen die aankomen zonder ouders.  
Kinderen die alleen de school benaderen, dus ook zij die worden afgezet met de auto en                
zelfstandig naar school lopen, nemen nog steeds de ingang naast Zweinstein. Hier worden zij              
opgevangen door ambulante teamleden. Kinderen reinigen bij het hek de handen en lopen             
vervolgens direct naar de eigen klas waar zij moeten blijven, hierin verandert dus niets. Bereidt               
u uw kind nog wel een keer hierop voor, ze hebben elkaar lang niet gezien maar dienen echt                  
nog steeds in het eigen lokaal te zijn en te blijven.  
 
Let op : Ouders van kinderen van groep 5 t/m 8 zetten kinderen af of laten kinderen alleen naar                   
school gaan.  
 
 



Hoofdingang, kinderen die tot het hek worden gebracht door de ouders. 
Alle kinderen die door de ouders worden gebracht stellen zich op in een grote cirkel rond het                 
plantsoen (met de vijver) voor de ingang van de school. Strepen met 1,5 meter ertussen zijn                
gemarkeerd op de stoep. U volgt de pijlen. De afgelopen weken kon u van 2 kanten komen                 
aanlopen, het aantal ouders bij het hek was hiervoor geen belemmering. Echter, nu er 2x zo                
veel ouders zullen komen willen we de route strakker hanteren. De richting is tegen de klok in, u                  
wacht bij de roze strepen die zijn geplakt naast de geparkeerde auto’s en loopt langs de                
voetbalkooi en fietsenstalling weg na het gedag zeggen van uw kind. Wij zullen de eerste dagen                
buiten staan om dit proces te ondersteunen.  
 
Het afscheid nemen van uw kind is de laatste weken heel erg goed gegaan, we zien zeer                 
zelfstandige kleuters en andere jonge kinderen die met opgeheven hoofd het plein oversteken             
en de school betreden. Top! 

Vertrek van school 
We willen de ouders van iedere groep een andere plek geven. De ouders van Tovertuin staan,                
met de rug naar de school, links van de doorgang van het hek langs de heg. De ouders van                   
Beestenboel staan aan de rechterkant van de ingang en het grasveldje er tegenover. De ouders               
van Bijenkorf wachten bij de fietsen en hun kinderen zullen via het hek van Zweinstein naar de                 
ouders toelopen.  
 
Onze vraag is om zo snel mogelijk weer te vertrekken om zo ruimte te maken voor diegene die                  
kinderen komen ophalen van de groepen 3 t/m 8 en de kinderen zelf.  

BSO 
De BSO-medewerkers halen de kinderen op conform de schooltijden.  
 
Noodopvang 
Er is geen noodopvang meer op school.  

De lokalen 
De kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, en nu ook niet meer vanaf de                  
leerkracht. Dat is fijn. We vragen de kinderen wel om fysiek contact, stoeien, knuffelen, e.d.,               
zoveel mogelijk te beperken. 
 
Alle kinderen werken nog wel zoveel mogelijk in het eigen lokaal of op de eigen plek in de gang.  

Gym 
De gymlessen vinden op maandag en donderdag plaats in de gymzaal en de kleedkamers zijn               
ook weer open. Zorg er dus voor dat kinderen op de juiste dag de gymtas meenemen! 

Bibliotheek 
De bieb gaat wel weer open  met de ondersteuning van ouders.  



 

Hygiëne op school 
De aankomst op school met het reinigen van de handen aan het hek, blijft van kracht. De                 
directie heeft hiertoe besloten, ook al zeggen de richtlijnen dat we het los mogen laten voor de                 
kinderen van de groepen 1 t/m 6. We vinden het het nog steeds belangrijk dat de kinderen met                  
schone handen de school betreden en deurknoppen, tafels, lesmateriaal en elkaar hierna pas             
aanraken.  
 
Verder blijft het ook ongewijzigd.  

 
1. Al het eten blijft in de tas, niets wordt uitgepakt. Tijdens het fruit eten (al gesneden of                 

handig eetbaar) pakt ieder kind zijn tas en pakt zijn eten en drinken. Graag alles in                
makkelijke verpakking zodat leerkrachten het eten niet aanraken. Nadien wordt het leeg            
teruggeplaatst in de eigen tas.  

2. Toiletten worden meerdere keren per dag goed schoongemaakt.  
3. Kindertafels worden na iedere dag op de bovenkant gereinigd. 
4. Deurknoppen worden meerdere keren per dag gereinigd. 

 
Kinderen wassen de handen: 

● bij aankomst 
● na buitenspelen 
● na toiletbezoek 
● voor het eten en drinken 
● voor vertrek naar huis 

 

Traktaties 
Kinderen mogen weer langs de lokalen met een kaart maar niet met een traktatie voor de                
teamleden. U mag altijd iets neerzetten in de keuken maar voel je hiertoe niet verplicht!  
 
Traktaties voor de kinderen moeten nog steeds voorverpakt zijn. 

Leerplicht 
De wet op de leerplicht geldt.  
 


