
Aanvullend op het protocol PO  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De school is dus alle dagen open voor alle kinderen! 

Wij zijn blij dat we vanaf 8 februari weer volledig open mogen gaan!!  

De afgelopen weken zijn de online lessen goed verlopen. Dank aan alle kinderen, 

stamgroepleerkrachten én ouders.  

Uiteraard hebben wij zorg voor u, uw kinderen en ons team. We hebben goed nagedacht met elkaar 

hoe wij het gaan vormgeven. Daarnaast zullen we gaande weg wellicht zaken moeten bijstellen en/of 

heroverwegen.  

De onderling samenwerking tussen u als ouders, de kinderen en het team vinden wij ontzettend 

belangrijk. We beseffen ons dat het van ons allen veel vraagt.   

De heropening van de school roept zowel bij u als bij het team vragen en/of zorgen op. Wij proberen 

hier zoveel mogelijk op te anticiperen binnen onze mogelijkheden en hebben ons te houden aan de 

maatregelen die ons zijn opgelegd. We gaan ervanuit dat we ook deze nieuwe afspraken met elkaar 

kunnen realiseren.   

 

We blijven de volgende maatregelen aanhouden:  

• Kinderen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets zelf naar school  

• De kinderen komen binnen via de verschillende ingangen  

• Ouders komen niet op het schoolplein of in de school, houden afstand bij de hekken en 

dragen bij voorkeur een mondkapje  

• De school let op alle hygiëne maatregelen: handen wassen/schoonmaak 

contactpunten/ventilatie 

• Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of BSO (bij noodopvang)  

 

Hierbij een aanvulling op het landelijke protocol voor het basisonderwijs (zie ook bijlage) 

Brengen en halen 

 Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom in school 

 We hanteren de normale schooltijden met TSO 

 Oudere kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school en weer naar huis 

 Kinderen worden gebracht door 1 volwassene 

 We maken gebruik van onze 3 in- en uitgangen: 

 Vlinders & Vissen: voorkant school, linkerdeur 

 Giraffen, Koeien & Stokstaarten; voorkant school, rechterdeur 

 Apen, Uilen & Zebra’s: achterkant school 

 ingang = ook uitgang! 

  

In school 

 De kinderen uit Zebra’s Uilen en Stokstaarten dragen op de gang een mondkapje. Dit is een 

dringend advies. (Graag uw kind iets meegeven om het mondkapje in op te bergen) 

 Personeel draagt face-shields in de stamgroep en/of mondkapje op de gang 

 Er wordt zo min mogelijk gelopen in school 

 De stamgroep telt als cohort: er worden geen groepjes van 5 kinderen gemaakt. De inrichting 

van de stamgroep vanaf middenbouw verandert wel: kinderen uit hetzelfde leerjaar in de 

stamgroep zitten zoveel mogelijk in het lokaal in de tafelgroepjes bij elkaar 



 Er zijn zo min mogelijk kringen. En als kring nodig is, dan is er meer ruimte tussen de 

kinderen 

Pauzes/buitenspelen/gym 

 Stamgroepen spelen apart van elkaar buiten. Kinderen lopen met de stamgroepleerkracht 

naar buiten 

 Gym wordt gegeven in de sportzaal bij de Komeet; omkleden gaat gescheiden van elkaar 

 

TSO: Er is afstemming met KION over het overblijven. Indien mogelijk heeft het de voorkeur om 

kinderen thuis te laten lunchen. Als u komende week gebruik wilt maken van de TSO graag mailen 

naar TSOtovercirkel@kion.nl o.v.v. naam kind en stamgroep en dag(en) 

 

BSO/VSO: vooralsnog niet 

 

Vieringen/ateliers: Deze zijn er niet i.v.m. verschillende stamgroepen anders bij elkaar 

 

Testen/sneltesten: Kinderen die positief getest worden zullen, net zoals voorheen, in quarantaine 

moeten.  Gevolg van de nieuwe maatregelen is dat de hele groep inclusief de stamgroepleerkracht, 

5 dagen, in quarantaine moet mocht er een kind/leerkracht positief getest zijn. Kinderen zijn niet 

verplicht om zich te laten testen. De quarantaine wordt dan verlengd met 5 dagen. Dit is een 

landelijk besluit. Mocht het zover komen dan zullen de onlinelessen worden opgepakt zoals we dit 

gewend zijn. Broertjes en/of zusjes van het positief geteste kind gaan ook in quarantaine. De 

broertjes/zusjes van de andere kinderen die in thuisquarantaine moeten, komen gewoon naar 

school. 

 

Wat als de stamgroep , en dus ook de leerkracht, in thuisquarantaine moet?  

Ouders worden geïnformeerd conform wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van 

persoonsgegevens/privacy. 

Aan het einde van de 2de quarantaine dag zijn de afspraken duidelijk voor het onderwijs op afstand 

en worden deze gecommuniceerd met kinderen en ouders. 

In de praktijk zal de invulling veel lijken op huidige invulling van het online onderwijs. Als de 

merendeel van de kinderen weer op school mag zijn zal het fysieke onderwijs op school het 

uitgangspunt zijn.  
Indien van toepassing bij (snel)testen van kinderen op school volgt nader informatie 

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn dan kunt u deze mailen naar: 

directie.tovercirkel@conexus.nu 

 

Wat kijken we er naar uit om de kinderen maandag allemaal te verwelkomen! 

Hartelijke groet 

Team De Tovercirkel   
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