
 
 
 
 
Delfgauw, 4 februari 2021  
  

Betreft: Scholen weer open  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
  
YES! We mogen weer van start. Op 8 februari gaan we weer naar school. In de 
afgelopen weken hebben u en uw kinderen hard gewerkt. Dat hebben we gezien, 
dat hebben we gemerkt. We zijn blij dat we maandag weer op school aan het werk 
mogen.  
  
De scholen gaan open, maar dit betekent helaas niet dat we weer in een normale 
situatie terecht komen. We hebben nog steeds te maken met een pandemie 
waarvan het verloop onbekend is. Er zijn nieuwe maatregelen die zouden kunnen 
leiden tot tijdelijk thuisonderwijs en/of quarantaine van individuen of groepen. We 
maken er met elkaar het beste van.  
  
Hoe ziet het onderwijs er vanaf maandag dan uit?  

Voor de kinderen verandert er het een en ander, in vergelijking met de situatie 
voor de schoolsluiting.   
De kinderen van groep 1/2 worden vanaf 08.20 uur door maximaal één ouder bij de 
deuren van de betreffende groep afgezet. Hiervoor worden dezelfde ingangen 
gebruikt als voorheen. We verzoeken de ouders van groep 1-2 om alleen buiten 
schooltijden het schoolplein te betreden. We verzoeken u meteen weg te gaan om 
de doorgang vrij te houden.  
  
De ouders van groep 3, 4 en 5 zetten hun kinderen af en halen hun kinderen op bij 
het schoolhek aan de achterzijde van het schoolplein. De kinderen van groep 6 t/m 
8 komen zelfstandig naar school of worden afgezet bij het winkelcentrum.   
De kinderen van groep 3 t/m 8 melden zich vanaf 8.20 uur. Groep 3-4 verzamelen 
op de speelplaats bij de branddeur van groep 3. Groep 5, 5/6, 6 verzamelen voor 
de school en gaan via de voordeur naar binnen. Groep 7-8 verzamelen op de 
speelplaats op de plek van de brandrij (naast het voetbalgoal) bij hun 
leerkracht en nemen de brandtrap bij groep 7. Zo zorgen we ervoor dat de groepen 
gescheiden blijven. Bovenstaande groepen gaan samen met de leerkracht naar 
binnen.  

  
Om 14.00 uur zullen de leerkrachten de kinderen naar de verzamelplekken 
brengen. Voor ouders gelden dezelfde haal- als brenglocaties.  
  
We willen ouders er extra op wijzen om de 1,5 meter afstand goed te bewaren en 
we verzoeken u op het schoolplein een mondkapje te dragen. De leerkrachten 
zullen dat niet doen, omdat zij op deze wijze zo goed mogelijk kunnen 
communiceren met de kinderen, zowel door geluid, als door mimiek. Dit zorgt 
ervoor dat het voor allen een veilige, prettige plek is om te zijn.  



Omdat er nog veel onduidelijk is over de mate, waarin kinderen de besmetting over 
kunnen dragen, nemen we een aantal extra maatregelen in acht:  
- Mondkapje voor kinderen in groep 7 en 8 worden dringend geadviseerd in de 

gangen. In de klassen hoeft dit niet.   
- De kinderen gaan per groep op de dag pauze houden. Dit gebeurt in cohorten op 

het schoolplein.  

- Als een kind of leerkracht verkoudheidsklachten heeft, moet hij/zij 
thuisblijven, of zal het naar huis gestuurd worden. Dit kan betekenen dat u 's 
ochtends rond 7.30 uur geïnformeerd wordt dat uw kind thuis moet blijven, bij 
ziekte van een leerkracht of een positieve test van een leerling/leerkracht. We 
verdelen de kinderen namelijk niet over de andere groepen omdat dit niet 
verantwoord is met de cohorten.   

- Als een kind of leerkracht besmet blijkt te zijn met het Covid-19 virus, dan zal 
de gehele klas in quarantaine moeten. Er zal dan door de GGD actief worden 
aangeboden om een test af te laten nemen. De leerkracht schakelt dan zo 
spoedig mogelijk over naar thuisonderwijs. Mits de gezondheid van de 
leerkracht dit toelaat. Er is in dat geval GEEN noodopvang mogelijk voor de 
betreffende groep.  

  
Wat als de klas in quarantaine gaat?  
Op het moment dat vanwege een besmetting van Covid-19 besloten moet worden 
om een klas naar huis te sturen, dan wel niet naar school te laten komen, neemt de 
directeur, in samenspraak met de bestuurder, het besluit dat deze klas in 

quarantaine moet. Concreet betekent dit dat de kinderen en de leerkracht(en) 
thuis moeten blijven en thuis onderwijs zullen volgen, zoals we dat ook kennen uit 
de periode van thuisonderwijs.  
In overleg met de GGD zal vervolgens worden besloten hoelang de klas of een kind 
in quarantaine zal moeten blijven. De quarantaine duurt 5 dagen. Dan kan uw kind 
getest worden. Mocht deze negatief zijn mag uw kind weer naar school komen. 
Mocht u ervoor kiezen geen test te laten doen bij uw kind, kan uw kind na totaal 10 
dagen weer naar school.  
  
Schooltijden:  
Aangezien geadviseerd wordt om zo min mogelijk wisselingen plaats te laten vinden 
en zo min mogelijk reisbewegingen te veroorzaken, worden de schooltijden 
aangepast. De leerkrachten verzorgen zelf de overblijf waardoor er geen TSO 
medewerkers in school hoeven te komen. We hebben hierdoor de keuze gemaakt 
voor een continurooster.   
 
De schooltijden zullen zijn:  
Maandag: 8.30-14.00 uur  

Dinsdag: 8.30-14.00 uur  
Woensdag: 8.30-12.15 uur  
Donderdag: groep 1 t/m 4:  8.30-12.00 uur   
  groep 5 t/m 8:  8.30-14.00 uur  
Vrijdag: 8.30-14.00 uur  
  



Fietsenstalling:  
Per maandag 8 februari zal er een nieuwe indeling zijn voor het parkeren van de 
fietsen:  
Groep 1 t/m 4 en 7b: op het speelplein tussen de nietjes.  
Groep 5, 5/6 en 6: voor de sporthal aan de Florijnstraat.  
Groep 7a: buiten het hek bij de ingang van het schoolplein, in de fietsenrekken.  

Groep 8a en 8b: bij Skippy, tussen de gele gebouwen.  
  
Schoolspullen terug naar school  
Aanstaande maandag starten de kinderen weer. De kinderen nemen dan al hun 
werkboeken, instructieboeken, schriften en andere schoolmaterialen mee naar 
school. Samen met de leerkracht gaan ze in de komende weken kijken wat er 
allemaal geleerd is en waar we aan gaan werken tot aan de zomervakantie.  
  
Laptops mee  
Sommige kinderen hebben een laptop van school geleend. Deze laptop moet 
maandag 8 februari weer mee naar school genomen worden. De laptop wordt 
ingeleverd bij de leerkracht van uw kind.  
  
Hygiëne  
Er blijven de komende weken maatregelen van kracht, om de mogelijke 
verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.  
- We letten extra op de hygiëne maatregelen, als niezen of hoesten in de 

elleboog, extra handen wassen, enzovoorts.  
- Ouders mogen niet in de school komen.  
- Ouders dragen bij het halen en brengen een mondkapje.  
- Wilt u een gesprek met een leerkracht, dan kan dat via Teams of telefonisch. 

Na schooltijd kunt u met hen een afspraak inplannen.  
  
Gymlessen  
We onderzoeken op dit moment nog de mogelijkheden om buiten sportlessen te 
gaan verzorgen. Zodra we daar meer over weten, laten we u dit weten.  
  
1,5 meter afstand  
Conform het advies van het RIVM zullen we de kinderen niet vragen de 1,5 meter 
regel toe te passen in het onderlinge contact. Voor volwassenen geldt dit wel. We 
vragen ouders dit onderling en richting de leerkrachten te respecteren en 1,5 
meter afstand van elkaar te houden.  
Opvang na 14.00 uur is alleen in heel specifieke gevallen mogelijk voor de ouders 
met een cruciaal beroep. Aangezien de kinderen in cohorten (gescheiden per 
groep) opgevangen zouden moeten worden, is dit voor ons lastig te realiseren. 

Mocht u toch gebruik moeten maken van deze opvang, dan graag een mail aan 
directie@demeander-delfgauw.nl  
  
Vragen?  
Als u nog vragen heeft kunt u mij mailen en/of bellen.  
  
Met vriendelijke groet namens het team van de Meander,  
  
Ivanka Maat  


