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EXTRA SCHOOLBULLETIN  

             Augustus 2020  

In deze editie:    

 Agenda  

 We gaan weer beginnen  

 Coronamaatregelen 

 

Voor in uw agenda:  

 Maandag 31 augustus eerste schooldag 

 Maandag 31 augustus start Gouden weken 

 

 

 

 

 

We gaan weer beginnen! 

Heeft u allemaal kunnen genieten van die “net even anders” vakantie? 

Weggeweest? Of dagjes weg? In Nederland gebleven? 

We kunnen allemaal zeker zeggen dat het even anders is geweest, maar daardoor zeker niet minder. 

Nederland is ook mooi en heeft veel leuke en mooie plekjes waar we het bestaan niet eens van wisten. 

De juffen en meesters zijn afgelopen week geregeld op school geweest om alles klaar te zetten en klaar te 

maken en we zijn er helemaal klaar voor! We kijken ernaar uit samen met u en uw kind(eren) het nieuwe 

schooljaar weer te beginnen. 

 

Gouden weken 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. 

Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen 

elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de 

klas te creëren. Daar hebben we de rest van het jaar plezier van. De komende weken staan op de Anne 

Frankschool dan ook in het teken van de Gouden weken om een goede basis voor een fijne sfeer te 

leggen. Bij De Gouden Weken staan groepsvormende activiteiten centraal. U moet hierbij denken aan het 

opstellen van groepsregels en samenwerkingsopdrachten.  
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Coronamaatregelen 

Maandag 31 augustus mogen alle kinderen weer naar school komen. We zetten het beleid van vóór de 

zomervakantie nog steeds voort. Dit betekent een paar praktische zaken die we hieronder voor u nog even 

op een rijtje zetten. 

 

De volgende regels zijn van toepassing: 

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. 

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra 

van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 

• Een goede melding en monitoring van besmettingen; 

• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school 

binnentreden (zie voor meer informatie: rivm.nl/documenten/triage-bezoekers); 

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 

 

Brengen en halen 

U kunt vanaf maandag 31 augustus weer van beide in- en uitgangen (Regentesselaan en Mariannalaan) 

gebruik maken om uw kind(eren) naar school te brengen. We willen wel een dringend verzoek aan een 

ieder blijven doen om onderling 1,5 meter afstand te houden. Zowel op het plein, op straat en bij het hek. 

 

De in- en uitgangen voor de kinderen zijn als volgt: 

Groep 1-2 via de zijdeur van het eigen lokaal 

Groep 3-4 achteringang bij de pingpongtafel  

Groep 5-6 hoofdingang  

Groep 7-8 via de brandtrap bij de klimmuur 

 

Het is inmiddels toegestaan om ouders op het plein toe te laten. Hier willen we uiteraard voorzichtig mee 

omgaan omdat de 1,5 meter t.a.t. toegepast moet kunnen worden. Hieronder vindt u de maatregelen die 

we hiervoor hanteren bij het naar school brengen en het ophalen. 

 

Brengen 

We blijven een inlooptijd hanteren. U kunt uw kind(eren) naar school brengen tussen 8.15 uur en 8.30 

uur. Hierbij hanteren we geen verdeling meer op achternaam. Alle kinderen gaan zelfstandig, zonder hun 

ouder of verzorger naar binnen. Kinderen worden door maximaal 1 ouder/verzorger gebracht, om zo de 

1,5 meter zoveel mogelijk te waarborgen. 

 

Kleuters worden buiten bij de zijdeur van het eigen lokaal gebracht door een ouder of verzorger. Hier staat 

de eigen leerkracht om uw kind op te vangen. Kleuterouders nemen afscheid en gaan meteen weg. 

De kinderen van groep 3 en 4 mogen door hun ouder/verzorger op het plein worden afgezet. Er wordt 

direct afscheid genomen en de ouder of verzorger verlaat daarna meteen het plein. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 worden zoveel mogelijk voor het hek van het schoolplein afgezet. 
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Halen 

Alle kinderen zijn om 14.00 uur uit. Ook tijdens het ophalen van uw kind(eren) moet u als ouder of 

verzorger 1,5 meter afstand bewaren tot andere ouders. Dit betekent dat niet alle ouders op het plein 

kunnen staan om hun kind(eren) op te halen. Kinderen worden daarom door maximaal 1 ouder/verzorger 

opgehaald. 

 

De ouders van kinderen uit groep 1-2A wachten op het kleuterplein bij het discoverylab. 

De ouders van kinderen uit groep 1-2B wachten achter het hek op het pleintje naast de grote gymzaal. 

De leerkrachten van groep 1-2 komen met de kinderen samen naar buiten en kijken met wie het kind mee 

naar huis kan. 

De ouders van kinderen uit groep 3 en 4 staan zoveel mogelijk verspreid over het grote plein om hun 

kind(eren) op te halen. 

De ouders van kinderen uit groep 5 t/m 8 blijven achter het hek wachten (dus aan de Regentesselaan of 

op het pleintje naast de grote gymzaal). 

Kinderen uit groep 7 en 8 gaan zoveel mogelijk alleen naar huis. 

 

Als u meerdere kinderen op school heeft dan geldt de plek waar u moet wachten voor uw jongste kind. 

U moet met uw kind(eren) afspreken waar u op uw kind wacht. Het is verstandig om een vaste plek af te 

spreken zodat uw kind niet elke dag hoeft te zoeken. 

 

LET OP! 

Maandag 31 augustus worden alle kinderen van groep 3 t/m 8 buiten opgevangen door de eigen 

leerkracht. Zij gaan dan gezamenlijk naar binnen. Elke leerkracht heeft een ballon in de hand met daarop 

het nummer van de groep. Vanaf dinsdag 1 september gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. De 

kleuters worden gewoon opgevangen bij de zij-ingang van hun 

klas. 

 

Ouders in de school 

Met het strikt toepassen van triage (zie de checklist hiernaast, 

deze hangt ook bij binnenkomst in de school) is aanwezigheid in 

de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en 

(externe) professionals toegestaan. Dit altijd na overleg en 

volgens afspraak. U kunt niet zomaar de school betreden. Ook 

niet met een korte vraag. Hiervoor kunt u telefonisch of via de 

mail contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). 

 

Gesprekken  

Er zal voorzichtig weer worden gestart met het voeren van 

gesprekken op school. Er mag dan maar 1 ouder per kind 

aanwezig zijn bij het gesprek en daarbij dient u als ouder alle 

hygiënemaatregelen toe te passen. Vooraf wordt de triage 

toegepast zoals hierboven beschreven. In overleg met de 

leerkracht kan er worden gekozen voor beide ouders. 

Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en 

passen strikt de hygiënevoorschriften toe.  

 

Ventilatie 

Ons schoolgebouw voldoet qua ventilatie aan het bouwbesluit en 

daarmee aan de eisen van overheid. Omdat de veiligheid van uw kind en onze medewerkers voorop staan, 

onderzoeken we momenteel hoe we de ventilatie op school nog verder kunnen verbeteren. 

We laten in ieder geval de deuren van de lokalen open. Ook de ramen doen we zoveel mogelijk open om te 

ventileren. U kunt uw kind voor de zekerheid een extra vestje of sjaaltje meegeven.  
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Quarantaine na vakantie 

Bent u met uw kind op vakantie geweest in een gebied waar een code rood of oranje geldt, dan adviseert 

het RIVM om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Kinderen vanaf 13 jaar mogen in dit geval niet naar 

school. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u adviezen voor de terugkomst uit 

een land. 

 

Zieke kinderen  

In de bijlage bij dit schoolbulletin vindt u een beslisboom over wanneer uw kind thuis moet blijven bij 

ziekte. Deze beslisboom hanteren wij ook op het moment dat een kind klachten vertoont onder schooltijd. 

 

Zieke leerkrachten  

Als een leerkracht ziek is zal deze, waar mogelijk, worden vervangen. Als er geen vervanging beschikbaar 

is zal uw kind thuis moeten blijven. 

 

Mondkapjes  

Wij volgen de adviezen van de overheid met betrekking tot het gebruik van mondkapjes. Deze zijn op 

onze school dus niet verplicht. Als uw kind zich prettiger voelt bij het dragen van een mondkapje, dan is 

uw zoon of dochter daar vrij in. 

 

Zoals al gezegd is de start van het schooljaar net even anders. Volgende week gaan we verdere invulling 

geven aan de startgesprekken en andere praktisch zaken die in deze periode anders moeten. U hoort er 

dan meer van. Zo zal er volgende week ook nog geen luizencontrole zijn. Wilt u zelf extra blijven 

controleren en zo nodig behandelen? 

 

We gaan er met elkaar een heel plezierig en leerzaam schooljaar van maken. Graag tot maandag! 

 

 

 
 

Het team van de Anne Frankschool wenst u een prettig weekend! 

 


