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vrijdag 24 april 2020 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Op 11 mei gaan onze schooldeuren weer open. De afgelopen twee dagen is er hard gewerkt om alle 
voorbereidingen te treffen. In deze brief leest u belangrijke informatie. Wij zijn ons bewust dat er veel 
op u afkomt en dat er veel nieuwe regels zijn op school. Wij hopen echter dat een ieder zich, in het 

belang van de gezondheid, houdt aan de regels. 
 

Verantwoording aanpak 
Als school volgen we vanzelfsprekend alle Coronavoorschriften van het RIVM en het Outbreak 
Management Team dat het kabinet van adviezen voorziet. Voor de dagelijkse organisatie na de 
herstart van de school maken we gebruik van het protocol dat mede opgesteld is door de PO-raad. 

Deze organisatie denkt mee bij belangrijke ontwikkelingen/zaken in het basisonderwijs. Als u dit 
protocol wilt nalezen, vindt u dat hier: 
https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/protocol_regulier_def.pdf. 
De MR en OR zijn betrokken bij de genomen maatregelen. 
 
Groepen en schooldagen 
Alle groepen zijn verdeeld in tweeën (groep A en B). Op maandag en donderdag gaan de A-groepen 

naar school en op dinsdag en vrijdag de B-groepen. De woensdag wisselt wekelijks. In de bijlage vindt 
u een overzicht waarop u kunt zien op welke dagen uw kind* verwacht wordt. Uitgangspunt is dat 
kinderen uit één gezin allemaal op dezelfde dagen naar school gaan. Het is niet mogelijk om te 
ruilen van groep of dagen! 
 

De schooldagen tot eind mei zijn als volgt: 
 

Groep A 
maandag 11 mei 
donderdag 14 mei 
maandag 18 mei 
woensdag 20 mei 
maandag 25 mei 

donderdag 28 mei 

Groep B: 
dinsdag 12 mei 
woensdag 13 mei 
vrijdag 15 mei 
dinsdag 19 mei 
dinsdag 26 mei 

Woensdag 27 mei 
vrijdag 29 mei 

 
Schooltijden en loop-/fietsroute naar school 
Om de toestroom van kinderen ’s morgens goed te laten verlopen, starten groep 6, 7 en 8 op een 
later tijdstip (zie tabel). Hun lessen eindigen ’s middags ook een kwartier later. Daarnaast vragen we 
u om onderstaande loop-/fietsroute aan te houden als u uw kind brengt/ophaalt, om te voorkomen dat 

de Piersonstraat erg druk en onoverzichtelijk wordt.  
 

Groep Loop-/fietsroute 
naar school 

Aanwezig op 
school 

Toegang 
school via 

Einde schooldag 
ma/do of di/vr 

Einde 
schooldag wo 

1 Hoofdstraat-
Piersonstraat 

8:20 – 8:30 
uur 

Hek 
hoofdingang 

14:30 uur 
(vr om 12:00 uur) 

12:15 uur 

2 Hoofdstraat-
Piersonstraat 

8:20 – 8:30 
uur 

Hek 
hoofdingang 

14:30 uur 
(vr om 12:00 uur) 

12:15 uur 

3 Sleeënburgsestraat - 

Piersonstraat 

8:20 – 8:30 

uur 

Hek 

fietsenstalling 

14:30 uur 

(vr om 12:00 uur) 

12:15 uur 

4 Sleeënburgsestraat - 
Piersonstraat 

8:20 – 8:30 
uur 

Hek 
fietsenstalling 

14:30 uur 
(vr om 12:00 uur) 

12:15 uur 

5 Sleeënburgsestraat - 

Piersonstraat 

8:20 – 8:30 

uur 

Hek 

fietsenstalling 

14:30 uur 12:15 uur 
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6 Zelfstandig naar 
school 

8:35 – 8:45 
uur 

Hek 
fietsenstalling 

14:45 uur 12:30 uur 

7 Zelfstandig naar 
school 

8:35 – 8:45 
uur 

Hek 
fietsenstalling 

14:45 uur 12:30 uur 

8 Zelfstandig naar 
school 

8:35 – 8:45 
uur 

Hek 
fietsenstalling 

14:45 uur 12:30 uur 

 
Wegbrengen van uw kind 
Als uw kind in groep 1, 2, 3, 4 of 5 zit, kunt u ’s morgens bij het hek afscheid nemen van uw kind. 

Daar staat een leerkracht die de kinderen ontvangt. Ouders mogen helaas niet op het schoolplein. 
 
Ophalen van uw kind 
‘s Middags kunt u uw kind opwachten buiten het schoolplein. De adviezen vanuit de overheid zijn hier 
duidelijk en strikt in. Kinderen worden door maximaal één volwassene opgehaald. Door middel van 
stippen en/of stroken geven wij aan waar u kunt wachten. We gaan hierbij uit van het jongste kind: 

- vanaf de Hoofdstraat is de wachtrij voor het hek bij de hoofdingang: ouders van groep 1 eerst, 

daarna ouders van groep 2. 

- vanaf de Piersonstraat is de wachtrij voor het hek bij de fietsenstalling: ouders van groep 3 
vooraan, daarachter ouders van groep 4 en als laatste de ouders van groep 5. 

Voor de loop-/fietsroute naar school: zie bovenstaand schema. Wilt u dit ook bij het ophalen 
aanhouden? Bent u via de Hoofdstraat gekomen, gaat u dan ook via de Hoofdstraat weg. Hetzelfde 
geldt voor de Piersonstraat. Houd alstublieft 1,5 meter afstand bij al deze bewegingen. 
 

Eerste schooldag: schoolspullen terug naar school! 
Wilt u op de eerste dag na de meivakantie onderstaande spullen meegeven aan uw kind: 

- werkboeken en schriften; 
- etuis, potloden en stiften; 
- schoolboeken; 
- chromebook (indien geleend van school) en stevige rugzak, zodat het chromebook aan het 

eind van de schooldag ook weer mee naar huis kan. 
Wilt u zorgen dat het chromebook opgeladen is, zodat het de eerste schooldag ook gebruikt kan 
worden? 

 
BSO 
Gebruik maken van de reguliere BSO is alléén mogelijk op de dagen dat uw kind fysiek naar school 
gaat.  

 
Noodopvang 
Noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen blijft mogelijk (net als voorheen). De 
ouders die tot op heden gebruik maakten van de noodopvang, hebben van organisatie Klupup een 
mail ontvangen. Klupup organiseert deze noodopvang na 11 mei niet meer i.v.m. te weinig personeel 
(de kinderopvang gaat immers ook open). De LvB moet dit zelf regelen. Wij beraden ons in welke 
vorm we dit kunnen doen. Heeft u een vitaal beroep en wilt u na 11 mei gebruik maken van de 

noodopvang, neem dan contact op met ondergetekende. 
 
Vragen? 
Meer informatie over de herstart van onze school leest u in onderstaande ‘Vragen en antwoorden’.  

 
Voor vragen over deze brief of de Corona-maatregelen op school kunt u contact opnemen met 

ondergetekende, bereikbaar vanaf dinsdag 28 april op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur op 
telefoonnummer 06-336 29 143. U kunt ook mailen naar info@lvbueren.nl. 
 
Wij kijken er erg naar uit om alle kinderen weer te zien na de meivakantie! 
 
Met vriendelijke groet, namens het hele team, 
Dr. Lammerts van Buerenschool 

 
Jos Schoenmakers 
Directeur 
 
 

about:blank
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Vragen en Antwoorden 
 
Moet of mag mijn kind* naar school? 
In principe moet uw kind weer naar school na de meivakantie. De bedoeling is dat 100% van de 
leerlingen 50% van de tijd fysiek onderwijs krijgt. Bij bezwaren verzoeken wij u contact op te nemen 
met meester Jos. 
 
Waarom kiezen jullie deze indeling (A en B groepen) en hebben jullie gekeken naar vriendjes of 

voorkeuren van ouders? 
Wij hebben drie zaken intern besproken: 

1. Kinderen zijn zó verdeeld dat er voor elk kind voldoende aandacht is. De instructiegevoelige 
kinderen hebben wij zo goed mogelijk verdeeld over beide groepen. 

2. Wij hebben gekozen voor de gezinnen. Dit betekent dat alle kinderen uit één gezin in één 
groep (A of B) zitten.  

3. We hebben kinderen die gebruik maakten van de noodopvang ook in dezelfde groep geplaatst.  
 
Hoe starten de leerkrachten de 1e schooldag per groep weer op? 
We kijken uiteraard naar het welbevinden van de kinderen. Er is aandacht voor de afgelopen periode.  
De leerkrachten hebben het programma voor de drie weken na de meivakantie besproken.  
 
Hoe zijn de pauzes geregeld? 

De pauzes zijn opgesplitst in onder- en bovenbouwpauzes met aangepaste tijden. Elke groep speelt op 
zijn eigen plein. 
 
Krijgt mijn kind huiswerk op de dagen dat hij/zij niet naar school gaat? 
Uw kind krijgt huiswerk mee voor de thuisdagen. Dit huiswerk bestaat voornamelijk uit extra 
oefeningen van de lesstof die besproken is op school. Wilt u erop toezien dat uw kind dit huiswerk 
maakt? Er wordt op de thuisdagen geen (online) instructie gegeven door de leerkracht. Instructies en 

nieuwe lesstof worden tijdens de schooldagen gegeven. 
 

Krijgt mijn kind extra begeleiding van juf José en/of Marant? 
De begeleiding wordt waar mogelijk opgepakt. Intern wordt deze uitgevoerd door juf José en/of juf 
Irene. Marant start ook haar begeleidingstrajecten op. 
 

Moeten de kinderen 1,5 meter afstand houden? 
Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. In de klaslokalen hanteren wij wel een zo ruim 
mogelijke opstelling. Leerkrachten houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen. De 
situatie bepaalt of dat kan. Een kleuter die verdrietig is, wordt natuurlijk gewoon getroost! 
 
Wordt er extra aandacht besteed aan de hygiëne als de school weer is begonnen? 
Bij de wc’s zijn zeeppompjes en papieren handdoekjes aanwezig. Ook zijn er in elke klas 

schoonmaakspullen waarmee tafeltjes, deurklinken etc. schoongemaakt worden. Tussen de middag 
wordt er een extra schoonmaakronde uitgevoerd door ons schoonmaakbedrijf. Leerlingen werken aan 
hun eigen tafeltjes en met hun eigen materiaal. 
 

Mag mijn kind vóór schooltijd op het schoolplein spelen? 
De kinderen dienen op de aangegeven tijd op school te komen. Zodra ze op het schoolplein zijn, gaan 
ze direct naar binnen. Er is op dat moment geen gelegenheid om te spelen op het schoolplein. Het is 

ook niet mogelijk om uw kind eerder dan de aangegeven tijd te brengen. 
 
Mogen ouders op het schoolplein of in school komen? 
Ouders mogen helaas niet op het schoolplein en niet in de school komen. Als uw kind in groep 1 t/m 5 
zit, kunt u bij het hek afscheid nemen van uw kind. Er staat een leerkracht bij het hek die de kinderen 
ontvangt en er staat een kleuterleerkracht bij de buitendeur. 
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Wij hebben een chromebook geleend van school. Wanneer moet dit terug naar school? 
Uw kind heeft het chromebook nodig tijdens de lessen op school. Op de thuiswerkdagen heeft uw kind 
het chromebook ook nodig. Uw kind neemt het chromebook dus elke dag mee naar school en naar 
huis. Wilt u a.u.b. zorgen voor een stevige rugzak/tas waarin het chromebook goed meegenomen kan 

worden? En wilt u het chromebook opgeladen meegeven naar school? 
 
Mijn kind heeft klachten die lijken op Corona. Mag mijn kind naar school? 
Kinderen (en leerkrachten) met klachten blijven thuis! De precieze symptomen/klachten van Corona 
vindt u in het protocol (zie bijlage). Wanneer wij twijfel hebben over de gezondheid van een kind of 
wanneer een kind in de loop van de dag ziek wordt met corona gerelateerde klachten, dan moet het 
kind direct door een volwassene worden opgehaald.  

 
Ik heb Corona (of een gezinslid heeft Corona). Mag mijn kind naar school? 
Als iemand van uw gezin Corona heeft, mag uw kind niet naar school. 

 
Worden de leerkrachten getest op Corona? 
Leerkrachten met Corona-gerelateerde klachten worden getest door GGD. Wanneer er op school meer 
dan 1 Corona ziektegeval is (leerlingen of leerkrachten), hebben wij de plicht dit te melden bij de 

GGD. 
 
Kan ik de leerkracht spreken? 
Gesprekken met leerkrachten gaan telefonisch of via Whatsapp-bellen. Wilt u ’s morgens iets 
doorgeven aan de leerkracht, dan verzoeken wij u de leerkracht ’s morgens een appje te sturen. Wilt 
u een afspraak maken voor een telefonisch overleg? Stuurt u de leerkracht dan een appje of een mail. 

 
Mijn kind is jarig (geweest). Mag hij/zij trakteren? 
Voorlopig kan uw kind niet trakteren. Zodra dit weer kan, informeren wij u. 
 
Gaan de schoolreisjes, kamp en andere excursies nog door? 

Tot nader bericht van het kabinet gaan deze activiteiten niet door. Pas nadat er nieuwe maatregelen 
aangekondigd worden, kunnen we aangeven wat er eventueel wel door kan gaan. De voorbereidingen 

zijn wel reeds opgestart. 
 
Verandert er iets aan de zomervakantie? 
De zomervakantie blijft ongewijzigd. Uw kinderen zijn vrij van 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020. 
 
Mijn kind zit in groep 1/2 en heeft moeite met het aantrekken van zijn/haar jas of broek (bij het naar 
de wc gaan). Is dit een probleem? 

Zelfredzaamheid is in deze situatie belangrijk en fijn. Wij vragen u daarom om uw kind kleding aan te 
trekken die uw kind gemakkelijk zelf kan aantrekken. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*Waar gesproken wordt over ‘kind’, kunt u ook ‘kinderen’ lezen. 


