
Start na de zomervakantie 
We starten het schooljaar met onze ‘gewone’ schooltijden met de mogelijkheid van TSO. We laten het 
tijdelijke continurooster los. De werkwijze en inschrijven voor de TSO is hetzelfde als voorheen via 
KION Broodnodig. 
En…..Na de zomervakantie zullen ouders weer welkom zijn in de school. Dit vinden we heel fijn dat het 
weer mogelijk is. Wel is het zo dat we gehouden zijn aan het volgende: er moet tussen alle 
volwassenen 1,5m. afstand wordt gehouden met de strikte hygiënemaatregelen naast geen 
verkoudheidklachten en/of koorts (zie bijgevoegd aangepast protocol voor het primair onderwijs). 
Hoe gaan wij dit doen? 
Als we alle ouders dagelijks op hetzelfde in school laten, zien wij dat we met elkaar de strikte 
richtlijnen niet waar kunnen maken. Ons schoolgebouw laat dit niet toe. 
Hoe dan wel? 
Allereerst een verhuizing: de stamgroep Apenboom verhuist naar de Pandalokaal! 

 We maken gebruik van vaste in- en uitgangen en een looprichting 

 Een ouder per kind in school 

 We maken gebruik van 4 tijdsloten van om de 10 minuten om als ouder de school binnen te 

komen. Dit doen we op basis van het alfabet op achternaam i.v.m. kinderen uit hetzelfde 

gezinnen.  

 Om gezinnen in staat te stellen ook een keer de vroege tijd te hebben i.v.m. bijvoorbeeld werk 

van ouders draaien we de volgorde in de 2de helft van de schoolweek om. 

 Deze tijden gelden alleen als je als ouder mee wilt komen in school. Als je kind alleen de 

school in komt dan is het welkom vanaf 8.20 uur. Dus ook de kinderen van de VSO gaan om 

8.20 uur naar de stamgroep. 

 

Maandag-dinsdag-woensdag Donderdag-vrijdag 

8.10 uur Achternamen A-F  
8.20 uur Achternamen G-L 
8.30 uur Achternamen M-S 
8.40 uur Achternamen T-Z 
 

8.10 uur Achternamen T-Z  
8.20 uur Achternamen M-S 
8.30 uur Achternamen G-L 
8.40 uur Achternamen A-F 
 

 
Ingangen alleen aan de voorkant van school bij wegbrengen: 
Links voor Vlinders, Vissenkom en Apenboom 
Rechts voor Koeien, Giraffen, Zebra’s, Stokstaarten en Uilenboom (Zebra’s en Uilenboom gaan door de 
speelzaal naar de stamgroep; de schuifwand is open) 
 
Uitgangen voor ouders na het wegbrengen 
Vlinders, Vissenkom, Apenboom, Uilenboom, Giraffen via de achterkant van school 
Zebra’s, Stokstaarten en Koeien via de nooduitgang achter het podium, de mediatheek. 
 
Kinderen ophalen als de school uit is: net zoals nu geen ouders op het plein, maar bij het hek: 
Vlinders, Vissenkom, Stokstaarten, Koeien en Giraffen aan de voorkant van school 
Zebra’s, Uienboom en Apenboom aan de achterkant van school 
 

 Eind van de eerste schoolweek evalueren we of we deze werkwijze aanhouden of dat we het 

aanpassen. 

 Verder bekijken we aan het begin van het schooljaar hoe we omgaan met de aanwezigheid 

van ouders bij de vieringen i.v.m. het waarborgen van die 1,5m. afstand tussen volwassen.  

 


