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Allemaal weer naar school! 

Natuurlijk zijn we blij dat maandag voor alle 
kinderen de deuren weer opengaan! Wat zal het 
goed voelen om iedereen weer te zien en dan niet 
op het scherm maar in het echt! 

We bedanken u als ouders voor uw grote hulp bij 
het thuisonderwijs. Dit was een hele uitdaging. 
We hopen dat het toch ook vaak leuk is geweest 
om zo met uw kind bezig te kunnen zijn. 

Vanuit de ouderraad ontvingen alle leerkrachten 
en andere medewerkers en stagiaires deze week 
een bedankje namens de ouders. In weken als dit 
merken wij als team hoe goed het is om te werken 
op de Ichtusschool!  

U heeft ook gezien dat we veilig, verantwoord en 
uitvoerbaar aan het werk moeten gaan. De 
richtlijnen van de overheid hebben we vertaald 
naar onze eigen schoolsituatie. De meeste 
afspraken herkent u wel van eerder. We vragen u 
om dit heel zorgvuldig te lezen. We hebben u echt 

nodig om het vanaf maandag weer goed te 
hebben met alle kinderen in de school. 

Maandag alles mee naar school 

Wilt u maandag alles van het thuisonderwijs weer 
meegeven? Boeken, schriften, andere attributen 
en natuurlijk het opgeladen Chromebook met de 
oplader. Denkt u aan een stevige tas en een 
hoes/bescherming voor het Chromebook. Mocht 
er iets missen of kapot zijn, dan kunt u dit 
doorgeven aan de leerkracht via Parro. Verder 
verwachten we dat alles schoongemaakt is.  

Met een licht vochtig doekje kunnen de kaften 
van de boeken en andere harde materialen 
afgenomen worden. De buitenkant van het 
Chromebook ook, de binnenkant en het scherm 
zonder vocht. We zullen de Chromebooks 
maandagochtend direct testen. Eventuele 
mankementen geven we aan u door. 

Vragen en zorgen 

We proberen alles zo goed mogelijk te regelen. 
Toch weten we dat de stap om weer naar school 
te gaan ook vragen oproept. Stel ze gerust. We 
willen u graag helpen om het ook voor u en uw 
kind goed en veilig te laten verlopen! 

Vervanging 

Juf Jedidja heeft deze week ingevallen voor juf 
Esther. Volgende week laten we u bijtijds weten 
wat de oplossing is in de vervanging van groep 4. 

Juf Francis is voor 50% hersteld. In groep A werkt 
op maandag en dinsdag juf Jeanet, op woensdag 
en donderdag juf Francis en op vrijdag juf Loes. 

22 februari gewoon les! 

Op de kalender staat een studiedag op 22 
februari. Deze vervalt. We geven die dag graag 
gewoon les en verwachten alle kinderen op 
school. 
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Ons Corona protocol 

Twee dingen zijn zeer belangrijk: 

U blijft als ouders altijd bereikbaar en in staat om 
uw kind onverwachts weer meerdere dagen 
thuisonderwijs te geven. De overheid blijft een 
groot beroep doen op uw en onze flexibiliteit! 

Wij willen direct weten van een Corona 
besmetting: hierover kunt u direct mailen naar 
j.vanloo@onzewijs.nl.  

Wegbrengen en ophalen: 

• U neemt afscheid aan de rand van het plein. 
De stopstreep voor de ouders van kinderen uit 
groep 1 en 2 is bij de ingang van het 
kleuterplein. De kinderen van groep 3 tot en 
met 8 nemen afscheid bij de paaltjes aan de 
kant van de Grote Markt.  
 

• Het is echt belangrijk dat u zelf de 
verantwoordelijkheid neemt om afstand te 
houden tot elkaar. Wij vragen u vanaf 
maandag ook om een mondkapje te dragen in 
de directe schoolomgeving. 

 

 

• Kleuters worden naar het kleuterplein 
gebracht tot bij het hek. Daar zijn de 
leerkrachten die met hen naar binnen gaan als 
iedereen er is. Het is belangrijk om te weten 
dat u zelf niet op het plein van de kleuters 
komt. 
 

• Fietsen wegzetten? Dit mag uw kind zelf 
doen. Als het niet lukt met het op slot zetten, 
zijn juf Ella en juf Viola op het op plein om 
daarmee te helpen, gewoon even vragen! 
 

• De kinderen van groep 6 gaan naar hun eigen 
lokaal in de Frans Naereboutschool, maar 
lopen buitenom met de groep naar binnen. Zij 
maken een rij om half 9 bij onze ingang en 

lopen samen met juf Carmen of juf Mirjam 
naar hun lokaal. 
 

• Ook bij het ophalen blijft u achter de streep 
wachten: ouders van groep 3 tot en met 8 aan 
de kant van de Grote Markt. Ouders van 
groep 1 en 2 aan de kant van de Bakkersgang. 

 

• Spreiding van brengen en halen. De deur gaat 
open om tien voor half 9. We hebben geen 
vaste tijden per groep, want de kinderen 
lopen zelf naar binnen. Dat ging altijd goed en 
zorgt op een natuurlijke manier voor 
spreiding. We willen dat de kinderen om half 
9 binnen zijn. Ook bij het halen vragen we u 
om te vertrekken zodra uw kind er is. 

 

• Zelf naar school komen? Kinderen uit de 
hoogste groepen kunnen meestal wel zelf 
naar school komen. Komt u alleen mee als het 
nodig is alstublieft. 
 

 
In de lokalen, gangen en buiten: 

• Kinderen werken alleen met hun eigen groep 
en spelen ook per groep buiten. We vermijden 
contact tussen de groepen. Om die reden 
vinden wij het verantwoord om geen 
mondkapjes te gebruiken. Voor goed 
onderwijs is dit namelijk beter. 

• We zorgen voor ventilatie: lesgeven met de 
deur en geregeld de ramen open. Afhankelijk 
van het weer natuurlijk. 

• Kinderen werken in hun eigen lokaal. 
Kinderen die normaal in een andere groep 
rekenden bijvoorbeeld, doen dat nu in hun 
eigen groep. Wel op hun eigen niveau. 

• We wassen onze handen regelmatig. 

• Hoesten en niezen doen we in de elleboog. 

• Er wordt extra schoongemaakt. 

Wat te doen bij Corona: quarantaine regels. 

Nieuw is dat bij een Corona besmetting de hele 
groep minimaal vijf dagen in quarantaine gaat. 
Wat verwachten we van u? 
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1. Een besmetting in het gezin en/of bij uw kind 
geeft u direct telefonisch door aan de 
directeur. Na overleg met de GGD geven wij 
aan de groep van uw kind door dat er een 
besmetting is. 

2. De leerkracht en de kinderen gaan vijf dagen 
in quarantaine. 

3. Na vijf dagen mag u uw kind laten testen. Bij 
een negatieve test mag uw kind weer naar 
school. Kiest u ervoor om niet te testen, dan 
blijft uw kind tien dagen in quarantaine. 

Bij een quarantaine krijgt uw kind weer online 
onderwijs. Op de eerste dag kunt u als ouder of 
een ander gezinslid de benodigde spullen komen 
halen. Op de tweede dag van de quarantaine start 
het online onderwijs. 

Tijdens een quarantaine is het voor school niet 
mogelijk om noodopvang te bieden! 

We zien de kleutergroepen A en B als een groep: 
zij kunnen niet gescheiden van elkaar spelen en 
gebruiken dezelfde toiletten. Bij een besmetting 
in de kleutergroep gaan daarom de A en B groep 
in quarantaine. 

Wij hebben niet gekozen voor het opdelen in 
kleinere groepjes, in onze ruimtes zien wij 
hiervoor geen mogelijkheid. 

Wat te doen bij andere ziekteverschijnselen: 

• Ziekmelden: Is uw kind ziek, dan is het nodig 
dat wij weten wat de klachten zijn. Geeft u dit 
altijd door als u belt naar school.  
 

• Uw kind mag niet naar school als het 
verkouden of koortsig is. Ook niet als er 
iemand anders in het gezin koortsklachten 
heeft. Wordt uw kind ziek op school, dan 
vragen wij u uw kind weer op te halen. 
Kinderen mogen dus ook niet naar school als 
ze wat snotterig zijn. Stuur uw kind niet naar 
school als u ook maar een beetje twijfelt. Er 
zijn uitzonderingen, zoals verkoudheid door 
allergie. Geeft u dit dan altijd door aan de 
leerkracht. Ook een loopneus door de kou is 

iets anders. Dit gaat snel over en is geen 
verkoudheid. 

 

Zieke leerkracht. 

Een leerkracht die ziek is, kan niet lesgeven. Het 
vinden van vervanging gaat erg moeilijk. Ook om 
die reden kan het zijn dat een groep geen les 
heeft. In dat geval is ook thuisonderwijs niet 
mogelijk. 

Trakteren: 

Is uw kind jarig en wil hij of zij graag trakteren? 
Doet u dit dan altijd in overleg met de leerkracht 
(via Parro). Wij moeten de traktaties beoordelen 
voor uw kind ze mee naar school mag nemen. 
Deze mogen alleen uitgedeeld worden als ze 
voorverpakt zijn in de winkel 
 
 Gym 

• Als het kan, geven wij buiten gym. Het is 
echter wel toegestaan om binnen te gymmen, 
dus bij slecht weer kunnen wij ook gebruik 
maken van de gymzaal. 

 

 

 

Namens het team wensen we iedereen een 
goede opstart! 

 Jeanette van Loo, directeur Ichtusschool. 

 


