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Hallo jongens en meisjes en beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De zomervakantie loopt op zijn eind. Wij hopen dat u ervan heeft genoten, ondanks dat het 

dit jaar waarschijnlijk anders zal zijn geweest dan anders.  

Jongens en meisjes, wij hopen dat jullie er weer zin in hebben om naar school te gaan. Alle 

leerkrachten hebben er veel zin in om jullie vanaf aanstaande maandag te zien en jullie 

vakantieverhalen te horen. We starten maandag 31 augustus weer om 8.30 uur.   

 

Eerste schooldag: 

De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen de eerste schooldag via het 

‘nieuwe toegangshekje’ bij de onderbouwingang het plein op komen. 

Bij droog weer zijn de leerkrachten buiten op het zijplein en mogen de 

kinderen zich melden bij de leerkracht.  

Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 is er een reguliere inloop en zij 

mogen vanaf 8.20 uur rustig de school binnen komen.  

 

Gezien de nog steeds geldende richtlijnen in verband met het Corona-

virus mogen ouders/verzorgers helaas nog niet mee naar binnen 

tijdens de inloop. De leerlingen komen zelfstandig het schoolplein op 

en gaan naar binnen. Leerlingen van groep 1 mogen eventueel naar de 

zijdeur gebracht worden als het zelfstandig lastig is. 

 

 

 

Hieronder volgt nog wat verdere informatie over de start van het schooljaar: 

 

Inloop: 

Vanaf de tweede dag hanteren wij voor alle kinderen onze inloop. Dat betekent dat alle 

kinderen vanaf 8.20 uur zelfstandig en rustig binnen mogen komen. Voor de rust in de klas 

is het belangrijk dat de kinderen op tijd zijn. De lessen beginnen om 8.30 uur.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan naar binnen via de onderbouwingang. De kinderen 

van de groepen 4 t/m 8 gaan via de hoofdingang.  

 

Ophalen van de kinderen:  

Bij voorkeur wachten alle ouders/verzorgers, net als voor de zomervakantie, buiten het hek 

om zo voldoende onderlinge afstand te kunnen houden en de leerlingen de ruimte te geven 

om naar huis te gaan. De leerkrachten van groep 1/2 komen met de kinderen om 13.55 uur 

naar buiten via de onderbouwingang. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 komen om 14.00 

uur samen met hun leerkracht naar buiten.   

Mocht u een korte vraag of mededeling hebben voor de leerkracht mag u even het plein op 

komen om naar de leerkracht te gaan.  

 

 

Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 



 

 

Ouders op afspraak in de school: 

Vanaf de zomervakantie is het voor ouders/verzorgers weer 

mogelijk om op school te komen voor bijvoorbeeld een gesprek 

met de leerkracht(en). Echter is dit alleen mogelijk op afspraak 

en na ‘triage’. Voor de triage worden u enkele ‘check’-vragen 

gesteld, zie afbeelding hiernaast.  

Indien u alle vragen met ‘nee’ kan beantwoorden, kan het 

gesprek op school plaatsvinden. Indien u één of meerdere 

vragen met ‘ja’ beantwoordt, kan het gesprek niet op school 

plaatsvinden. Het alternatief is dan telefonisch of via Microsoft 

Teams.  

 

Startgesprekken, uitnodiging via Parro: 

In september nodigen wij alle leerlingen met hun 

ouder(s)/verzorger(s) uit voor een startgesprek over/met uw 

kind. De uitnodiging hiervoor zal de leerkracht doen via Parro. U 

kunt dan zien op welke momenten de leerkracht beschikbaar is. 

Aan u de vraag om u zich dan zo spoedig mogelijk in te 

schrijven.  

 

Jassen, tassen, eten en drinken: 

Vlakbij de klasdeuren zijn kapstokken voor de jassen en (gym)tassen. De eerste dag zal de 

leerkracht aanwijzen welke kapstokken voor welke groep bedoeld zijn.  

Het fruit en drinken wordt in de trolley in de klas gezet.  

In de hal boven en in de hal beneden staan koelkasten. Hierin worden koelproducten voor de 

lunch bewaard. Om te voorkomen dat de koelkast veelvuldig open en dicht gaat, worden de 

koelproducten in de klas verzameld in een aparte bak en dan per groep in 1 keer in de 

koelkast gezet.  

 

Plaats in de klas: 

Uw kind heeft een plaats in de klas gekregen. In de eerste paar weken zullen wij zien of deze 

plaats voor ieder kind een goede is. Gedurende het schooljaar zullen de kinderen meerdere 

malen van plaats veranderen.  

 

Gymdagen: 

Op maandag gymmen de groepen: 8, 4 en 3. De eerste schooldag wordt er nog niet 

gegymd. Maandag 7 september hebben deze groepen de eerste gymles.  

Op vrijdag gymmen de groepen: 7, 6 en 5. Vrijdag 4 september is voor deze  groepen de 

eerste gymles. 

 

Eerste schoolweek: 

In de eerste schoolweek worden in alle groepen activiteiten gedaan om elkaar nog beter te 

leren kennen en te wennen aan het nieuwe lokaal. Wij vinden het belangrijk om samen een 

goede start te gaan maken.  

Mocht uw kind nu al vragen hebben, mogen deze opgeschreven worden en de eerste dag 

meegenomen worden. Dan kunnen de leerkrachten er meteen antwoord op geven. 

 

Wanneer mag mijn kind niet naar school i.v.m. het Corona-virus? 

In verband met het Corona-virus gelden nog steeds de diverse richtlijnen. Hiervoor verwijzen 

wij u naar de bijlage onderaan deze brief.   

 

 

 

 



 

 

Indien er geen leerkracht is door ziekte en/of andere redenen: 

In de komende periode kan het ook voorkomen dat de leerkracht van uw kind(eren) ziek is, 

(milde) gezondheidsklachten heeft of om een andere reden afwezig is. Wij doen op dat 

moment een beroep op onze invalpool. Indien er geen invalleerkracht beschikbaar is, zullen 

wij u informeren en verzoeken uw kind(eren) thuis op te vangen. Gezien de huidige situatie 

vangen wij geen kinderen op in andere groepen.  

Indien de leerkracht in staat is om op afstand onderwijs te verzorgen, zal zij u informeren via 

Parro. 

 

Luizencontrole: 

Hoofdluiscontrole kan nu i.v.m. het Corona-virus niet op school. Hoe controleert u op 

hoofdluis thuis?  Neem een kijkje op: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-

behandelen 

 

Coronaproof trakteren: 

Een jarige leerling mag zijn/haar verjaardag vieren in de klas. Daarbij mag de jarige ook een 

traktatie uitdelen aan de klasgenoten. Maar vanwege corona moeten traktaties nu wel aan 

een paar regels voldoen. Bij ons op school betekent het dat er voorlopig alleen voorverpakte 

traktaties uitgedeeld mogen worden. Dus geen etenswaren waar je als ouder met je handen 

aan gezeten hebt. Wij hebben daarbij de voorkeur voor een gezonde traktatie.  

 
Van het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep, waarvan onze school deel uit maakt, 

hebben wij de volgende richtlijnen ontvangen over quarantaine na vakantie, ventilatie en 

mondkapjes. 
 
Quarantaine na vakantie 

Bent u met uw kind op vakantie geweest in een gebied waar een code rood of oranje geldt, 
dan adviseert het RIVM om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Kinderen vanaf 13 jaar 
mogen in dit geval niet naar school. Op de website van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken vindt u adviezen voor de terugkomst uit een land.  
 

Ventilatie 
Ons schoolgebouw voldoet qua ventilatie aan het bouwbesluit en daarmee aan de eisen van 

overheid. Omdat de veiligheid van uw kind en onze medewerkers voorop staan, onderzoeken 
we momenteel hoe we de ventilatie op school nog verder kunnen verbeteren.  
  
Mondkapjes  
Wij volgen de adviezen van de overheid met betrekking tot het gebruik van mondkapjes. 
Deze zijn op onze school dus niet verplicht. Als uw kind zich prettiger voelt bij het dragen 
van een mondkapje, dan is uw zoon of dochter daar vrij in. 

 

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Tot maandag. Wij hopen er samen een 

ontzettend leuk en leerzaam schooljaar van te maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team C. van Leeuwenschool 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 1 

 

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen


 

 

Corona richtlijnen 
 

Onze school volgt de RIVM richtlijnen. De volgende regels zijn nog steeds van toepassing:  
 
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  

4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen en het toepassen van  

overige hygiënemaatregelen. 

5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  

 

Daarnaast is het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere 

volwassenen de school binnentreden voorwaarde . 

 

Volgens de RIVM richtlijnen gelden ook nog steeds de  hieronder vermelde afspraken: 

• Voor leerlingen in groep 1/2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid 

gewoon naar school mogen, behalve:  

- als het kind ook koorts heeft  

- kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en 

daarover zijn geïnformeerd door de GGD.  

- er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het 

nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind 

thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.  

• Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:  

- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak);  

- wanneer het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 

(koorts en/of benauwdheidsklachten). 

Als leidraad gebruiken we hierbij de beslisboom van de volgende website: 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-

boink/ 

Voor meer informatie zie    

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen?subject=https://lci.rivm.nl/langdurig-

neusverkouden-kinderen 

 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen 

thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na 

deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over 

thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels 

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 

school en de opvang.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 

dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis?subject=https://lci.rivm.nl/informatiebriefh

uisgenootthuis 

 

 

 

 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-boink/
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-boink/
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen?subject=https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen?subject=https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis?subject=https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis?subject=https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis


 

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

 

• Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. 

de instructies ook  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/testen?subject=https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis  

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 

fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de 

behandelend arts). 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen?subject=https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen?subject=https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

