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Beste ouders, 

 

U heeft het gelezen: De school gaat weer open. Maandag 8 februari is het zover (tenzij we 

ingesneeuwd zijn…;) er schijnt nogal wat te vallen, aankomende zondag). 

Laten we ervan uitgaan dat we gewoon naar binnen kunnen. Hoe hebben we het bedacht?  

 

Voor de komende periode: 

 

Uw kind naar school (brengen): 

Alle kinderen die géén klachten hebben, passend bij het corona-virus, kunnen vanaf maandag 

aanstaande indien mogelijk alléén (dus zonder ouder) óf gebracht door maximaal één ouder-met- 

mondkapje naar school komen en gebruik maken van de volgende ingangen: 

 Kleuters: via het u welbekende hek aan de zijkant  

 Groep 3: via de zijingang van de school /tussen de 2 gebouwen in 

 Groep 4: via de hoofdingang 

 Groep 5: via het schoolplein / de achteringang / stenen trap 

 Groep 6: via de eigen voordeur 

 Groep 7: via de eigen voordeur 

 Groep 8: Let op! Om 9.00 u: via de eigen voordeur  (om niet de groepen 7 én 8 elkaar 

tegelijk allemaal bij de voordeuren tegen te laten komen) 

U als ouder brengt uw kind naar de betreffende deur of hek, neemt afscheid en gaat ook meteen 

daarna weg. Gelieve NIET te blijven wachten om te zwaaien naar uw kind of om te praten met 

andere ouders. 

 

Pauzes: 

Kleine pauze: Deze brengen we buiten zoveel als mogelijk samen met de eigen groep door. 

Grote pauze: Kinderen eten in de klas, samen met de leerkracht. Daarna haalt de TSO-medewerker 

de kinderen bij de (eigen) buitendeur of op ’n vast punt op het plein om als groep samen buiten te 

spelen. De leerkracht neemt de kinderen na ’n half uur weer over van de TSO-medewerker. 

 

 

In de klas 

Kinderen van de onderbouwgroepen 1 t/m 6 werken zoals ze dat voorheen ook al deden, in 

groepjes (groepen 1 t/m 4) of waar mogelijk in koppels van 2 zitten (groepen 5 en 6). 

Kinderen van de groepen 7 t/m 8 gaan in koppels van 2 zitten. 

Omdat veel leerkrachten van onze school normaal gesproken ook ingezet worden in andere 

groepen hebben we hierin een wijziging door gevoerd die met zich meebrengt dat  

iedere groep 4 dagen fysiek onderwijs krijgt op school op maan-/dins-/woens- en donderdag.  

En voor de groepen 4 t/m 8 ook nog één dag online onderwijs op vrijdag op de manier met de tijden 

zoals we dat ook de afgelopen weken hebben gedaan.  

De groepen 1-2-3 zijn de komende 2 weken vrij op vrijdag en hebben geen online les.  

Het schema ziet er dan –voor de eerste 2 weken tót de voorjaarsvakantie- als volgt uit: 
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 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 Dolfijnen Esther Esther Esther Esther vrij 

1-2 Vlinders Jenny Jenny Jenny Jenny vrij 

3 Krokodillen Marion Marion Marion Marion vrij 

4 Tijgers Marloes Marloes Marloes Marloes Online/Ellen 

4 Slangen Marrit Marrit Ellen Ellen Online/Marrit 

5 Leeuwen Amanda Amanda Amanda Amanda Online/Natasja 

5 Zebra’s Tanja*/Ninja Kristel Kristel Tanja*/Ninja Online/Tanja 

6 Panda’s Lobke Lobke Lobke/Ans Ans Online/Ans 

7 Pinguins Saskia Saskia Saskia Saskia Online/Saskia 

7 Olifanten Bernadette Bernadette Bernadette Bernadette Online/Kristel 

8 Orka’s Saskia Saskia Saskia Saskia Online/Saskia 

8 Kangoeroes Kim Kim Kim Laura Online/Laura 

*Juf Tanja (met thuis een kind uit de risicogroep) geeft de kinderen op maandag en donderdag les 

vanuit haar huis: De kinderen van groep 5 zijn op school, juf Ninja is op beide dagen in de groep 

aanwezig ter ondersteuning, terwijl juf Tanja vanaf het grote digibord live lesgeeft aan de kinderen. 

Op vrijdag zijn zowel de kinderen als juf Tanja thuis dus dan is er (zoals bijv. vandaag ook het geval 

is) ‘n online-lesdag. En op dinsdag en woensdag? Dan komt juf Kristel gezellig in de groep. 

 

Mocht het nodig zijn dat u vrijdag noodopvang nodig heeft (beide ouders een cruciaal beroep en 
het lukt u niet om het zelf op te lossen met familie, vrienden, ouders van klasgenoten) dan kunt u dit 
net als voorheen doorgeven aan juf Natasja, graag uiterlijk dinsdag a.s.         
n.schreuder@obsdearcade.nl 

Gym en Muziek 

Deze lessen zullen weer opgestart worden (gymrooster wordt nog aangepast en toegezonden) met 

–extra- veel afstand tussen leerkracht en kinderen. 

 

Voorschriften: 

We volgen de corona hygiëne-richtlijnen weer als voorheen. Handen veelvuldig wassen / niezen in 

de elleboog etc.  

 

Ophalen: 

Zie voor de ophaalplek het wegbrengrooster. Kleuters: a.u.b. ophalen op het schoolplein. Ook 
hiervoor geldt: Eén ouder haalt het kind op en gaat ook meteen daarna weer weg. Dus geen ‘hang’-
ouders (u snapt vast hoe we dit bedoelen).  

Belangrijk: 

Als uw kind klachten heeft, passend bij corona, moet uw kind thuis blijven. Uw kind blijft óók thuis 

als u of een ander gezinslid naast milde corona-klachten ook koorts heeft (vanaf 38 graden) of last 

heeft van benauwdheid. Het is essentieel dat iedereen zich hieraan houdt, omdat anders een hele 

groep kinderen incl. leerkracht thuis komt te zitten en dat willen we koste wat kost proberen te 

voorkomen. 

We hopen dat het allemaal goed zal gaan verlopen en rekenen op uw medewerking en begrip voor 

de wijze waarop we het als school hebben bedacht voor de komende periode. 

 

Hartelijke groet, 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur OBS De Arcade 
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