
 
 

START NIEUWE SCHOOLJAAR 
Aanstaande maandag 24 augustus start het nieuwe schooljaar. Omdat we nog steeds geconfronteerd 
worden met besmettingen en maatregelen rondom het corona-virus, is er voor ons reden voor alertheid. 

Dat betekent dat we vanaf maandag 24 augustus de school openen met dezelfde maatregelen zoals deze 
voor de zomervakantie van toepassing waren. 
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar houden we rekening met de volgende aspecten: 

1. Alle kinderen gaan vanaf maandag 24 augustus volledig naar school. 
2. Tussen kinderen onderling hoeft géén 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
3. Tussen personeelsleden en kinderen hoeft niet persé 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 

werkzaamheden noodzakelijk is. 
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school. 
6. School zorgt ervoor dat kinderen bij binnenkomst hun handen desinfecteren. 

7. School zorgt ervoor dat kinderen gedurende de dag vaak hun handen wassen. 
8. School geeft uitvoering aan de adviezen die zijn gegeven rondom ventilatie door het RIVM en de 

overheid. 
9. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 

Wat verder belangrijk is om te weten! 

• We hanteren de gebruikelijke schooltijden zoals hieronder vermeld. 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1 t/m 4 08:30-14:30 uur 08:30-14:30 uur 08:30-12:30 uur 08:30-14:30 uur 08:30-12:15 uur 

Groep 5 t/m 8 08:30-14:30 uur 08:30-14:30 uur 08:30-12:30 uur 08:30-14:30 uur 08:30-14:30 uur 
 

• Communicatie tussen ouders en leraren verloopt op afstand (via Teams, telefoon of mail). 
 

• Wanneer het noodzakelijk is om een fysiek gesprek in te plannen dan gaat hier een triage aan vooraf. 
Het gesprek vindt dan plaats in een ruimte waar de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. 
 

• Verjaardagen van kinderen worden zonder ouders met de eigen groep gevierd. Neem hierover contact op 
met de groepsleraar om dit in te plannen. Traktaties graag in een gesloten voorverpakte verpakking. Dus 
geen etenswaren waar je als ouder met je handen aan gezeten hebt. 
 

• De gym- en zwemlessen worden vanaf de eerste schoolweek weer ingepland. De gymlessen vinden plaats 
op dinsdag en donderdag. De zwemles (groep 3 en enkele groep 4 kinderen) vindt plaats op donderdag. 
 

• Ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 5 komen alleen op het schoolplein bij het halen en brengen van 

kinderen. Verzoek aan ouders om niet te blijven hangen op het schoolplein. 
 

• Kinderen vanaf groep 6 wordt gevraagd om zoveel mogelijk zelfstandig naar school te komen. 
 

• De afspraak om géén ouders toe te laten in de school bij het halen en brengen van de kinderen wordt 
gecontinueerd. De kinderen worden afgezet bij de buitendeur van het eigen klaslokaal (zie plattegrond 
hieronder). 

 
 

We moeten samen het coronavirus maximaal blijven controleren. Daarom heeft de Rijksoverheid enkele 
posters ontworpen. Klik hier voor de poster ‘Aanvullende maatregelen coronavirus’, klik hier voor de poster 

‘Hoe houden we het coronavirus buiten de deur?’ en klik hier voor de poster ‘Basisregels voor iedereen’. 

https://obsdehorizon-my.sharepoint.com/personal/directie_obs-dehorizon_nl/Documents/Horizontaal/Archief/200807+Aanvullende+maatregelen.pdf
https://obsdehorizon-my.sharepoint.com/personal/directie_obs-dehorizon_nl/Documents/Horizontaal/Archief/Hoe+houden+we+het+coronavirus+buiten+de+deur.pdf
https://obsdehorizon-my.sharepoint.com/personal/directie_obs-dehorizon_nl/Documents/Horizontaal/Archief/Basisregels+27052020.pdf

