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WEER NAAR SCHOOL 
Conform het besluit van het kabinet kunnen de 
leerlingen morgen weer (gedeeltelijk) naar school. Uw 
kind gaat voor de helft van de tijd onderwijs op school 
krijgen. Deze maatregel duurt in ieder geval tot 1 juni. 

In verband met de constructie die wij nu bedacht 
hebben, zal het afstandsonderwijs voor nu komen te 
vervallen. De dagen die de leerlingen niet naar school 
hoeven, worden gebruikt voor verwerking en herhaling 
van de stof die ze de dag daarvoor hebben gekregen. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u het spannend vindt 
om uw kind weer naar school te laten gaan. Mocht u uw 
kind(eren) hierdoor thuis willen houden, dan hebben we 
op dit moment geen alternatief hierin en krijgt uw kind 
dus geen onderwijs. Alleen voor leerlingen die vanwege 
een aantoonbare medische reden niet naar school 
komen zullen wij, binnen onze mogelijkheden, 
onderwijs op afstand blijven verzorgen.  
 

De 1e week (11 t/m 15 mei) zullen de groepen A op 
dinsdag en donderdag naar school gaan en de groepen 
B op woensdag en vrijdag. De B groepen krijgen van 
de leerkracht vandaag bericht over het werk 
waarmee ze morgen thuis kunnen beginnen. Houd 
SchouderCom in de gaten. 

De 2e week (18 t/m 22 mei) zal groep A op maandag 
komen en groep B op dinsdag de rest van de week 
geen school in verband met Hemelvaart. 

De 3e week (25 t/m 29 mei) zullen de groepen A op 
maandag en donderdag les krijgen en de groepen B op 
dinsdag en vrijdag (woensdag geen school en de 
studiedag van 25 mei komt dus te vervallen) 

Wat betreft de schooltijden gaan wij een continurooster 
hanteren van 8.30 tot 13.30 uur. Kinderen moeten dus 
naast het 10-uurtje ook een lunch meenemen. De 
noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale 
beroepen blijft bestaan tot 13.30 uur op de dagen dat  

 

 

 

 

 

 

 

ze geen les hebben. We moeten ze zorgen dat ze hun 
schoolspullen bij zich hebben zodat ze aan het werk 
kunnen. Deze leerlingen, vanaf groep 3 t/m 8, gaan 
onder leiding van meester Matthias aan het werk. De 
kleuters van ouders met een cruciaal beroep zullen in 
de eigen klas worden opgevangen. 

 
Bij het halen en brengen van uw kind verzoeken wij u 
achter het hek/heg te staan. In verband met 
besmettingsgevaar mogen ouders niet op het 
schoolplein en in het schoolgebouw komen en wij 
verzoeken u bij voorkeur het halen en brengen door 1 
ouder te laten doen in verband met de drukte om de 
school. Daarnaast geven wij het advies om de 
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 zoveel 
mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. 
Kinderen die door hun broertjes/zusjes worden 
gebracht en opgehaald, halen en brengen ze in het 
afgesproken vak van de groep. Wilt u dit dan 
doorgeven aan uw oudste zoon/dochter? 

Wilt u uw kind instrueren over de ingang/wachtplek 
waar ze naar binnen moeten komen en het dus ook van 
belang is dat ze op tijd zijn! Zie bijgaande plattegrond. 

Achter het hek/heg zijn de ouders zelf verantwoordelijk 
voor het in acht nemen van de 1,5 meter afstand.  

 De groepen 1/2A en 3A maken gebruik van de 
buitendeuren van het lokaal aan het kleine 
plein om het lokaal in en uit te gaan. De ouders 
mogen niet het kleine plein op maar zwaaien 
eventueel vanachter de heg. De kinderen 
wachten in het vak tot ze door de leerkrachten 
worden opgehaald. 

 De leerlingen van de groepen 1/2 B en 1/2C 
zullen door juf Ellen en juf Ianthe worden 
opgehaald uit het Albabos.. Groep 1/2C 
leerlingen verzamelen in het Albabos 
buitenlokaal en de kinderen van 1/2B bij de 
achteringang van het Albabos. De ouders 
wachten achter de heg om te zwaaien. 

 Groep 3B maakt gebruik van de hoofdingang. 
Kinderen wachten binnen het hek, ouders 
daarbuiten, tot juf Femke ze op komt halen. 

 Groep 4 maakt gebruik van de ingang van de 
klas op het grote plein (geen ouders op het 
plein). Kinderen wachten in het vak tot ze 
opgehaald worden. 

 De groepen 4/5 en 5 maken gebruik van de 
ingang op het grote plein naast het lokaal van 
juf Simone. Groep 5 wacht voor het lokaal van 
juf Simone en groep 4/5 wacht voor het lokaal 

Agenda: 
Maandag 11 mei: Vrije dag 

Dinsdag 12/donderdag 14 mei:A groep weer naar 

school 

Woensdag 13/vrijdag 15 mei: B groep weer naar 

school 

Woensdag 20  en 27 mei: Vrij – geen school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



van juf Marjo. Ze wachten in het vak tot ze 
worden opgehaald. 

 De groepen 6 maken gebruik van de zijingang 
naast juf Irene en wachten op het grasveldje 
ervoor tot ze door de leerkracht worden 
opgehaald. 

 De groepen 7 en 8 maken gebruik van de 
nooduitgang tussen het lokaal van meester 
Huub en juf Isabel. De kinderen van groep 7 
wachten op het grasveldje met de heuvel, de 
leerlingen van groep 8 wachten op het 
voetbalveldje tot ze worden opgehaald door de 
leerkrachten. 

 De kinderen van de noodopvang (ouders met 
cruciale beroepen) wachten voor de glijbaan op 
het grote plein. 
 

Wat betreft de 1.5 meter regel willen wij benadrukken 
dat er tussen de leerlingen geen 1.5 meter afstand 
gehouden hoeft te worden. Tussen de personeelsleden 
en de leerlingen zullen wij wel zoveel mogelijk 1.5 
meter afstand houden. Wilt u dit ook met uw 
zoon/dochter communiceren.  

Deze afstand zal in de praktijk bij kleuters moeilijk te 
hanteren zijn en is ook niet wenselijk bij de betreffende 
leerkrachten. 

Voor wat betreft de gezondheid en hygiëne zal de 
school er voor zorgdragen dat de voorschriften van het 
RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij 
aan: hoesten en niezen in de binnenkant van je 
elleboog, er worden geen handen geschud, handen 
zoveel mogelijk wassen (tenminste 20 sec.), als er 
sprake is van symptomen van het coronavirus blijf je 
thuis. Mocht een leerling op school komen met 
symptomen, dan neemt de schoolleiding contact met u 
op om uw kind op te komen halen. Wij doen er alles 
aan om de veiligheid van uw kind te garanderen. Vanaf 
heden wordt de school extra schoongemaakt. 
Tussendoor zal er een extra schoonmaakronde 
plaatsvinden en ook de reguliere schoonmaak zal 
worden uitgebreid.  

Sommige leerkrachten kiezen er voor om 
beschermende maatregelen te nemen, zoals het 
gebruik van mondkapjes of plastic gezichts-
bescherming.  

De normale gymlessen vervallen. Hiervoor in de plaats 
krijgen de kinderen beweegmomenten buiten 
aangeboden door juf Patricia. Zij zal hierover nog een 
SchouderCom verzenden.  

Het buitenspelen zal ook volgens een schema 
plaatsvinden zodat er zo min mogelijk contact is met 
kinderen van andere groepen. 

Volgens de richtlijnen van de RIVM zullen de komende 
periodes geen traktaties kunnen worden uitgedeeld. De 
kinderen kunnen ook geen klassen rond helaas. Zij 
zullen wel een verjaarskaart van het team ontvangen. 
Natuurlijk zal er wel voor de betreffende leerling worden 
gezongen etc.  

Voor groep 8 zijn wij op het moment aan het bedenken 
hoe wij op een goede manier aandacht kunnen geven 
aan het afscheid van deze leerlingen.  

Omdat het contact met u als ouder niet meer bij de deur 
of in school plaats kan vinden met de leerkracht, kunt u 
deze altijd via SchouderCom benaderen. Voor overige 
vragen kunt u natuurlijk altijd bellen of een mailtje 
sturen naar administratie@albatros.asg.nl  

Zorg alstublieft goed voor elkaar en blijf gezond! 

Team OBS De Albatros 
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