
Beste ouders, 

Wederom mag de school weer open. Na een lange periode waar wij met zijn allen (de leerkrachten, 

pedagogisch medewerkers, de ouders en de leerlingen) ons uiterste best hebben gedaan om vorm te 

geven aan thuisonderwijs 2.0 en de noodopvang. Wij hopen dat u er met net zo’n trots gevoel op terug 

kijkt als wij. Hoewel wij blij zijn de kinderen weer op school te mogen ontvangen, hebben wij er ook 

gemixte gevoelens bij. De regels zijn nog strenger dan ze na de eerste lockdown waren en met de 

Britse variant zijn wij zelf ook kwetsbaarder. Desalniettemin gaan wij er met zijn allen voor.  

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. Het is heel belangrijk dat iedereen zich houdt aan deze 

wijzigingen. Wij merkten dat in de voorgaande maanden een aantal regels lastig waren om op te 

volgen. Met name deze regels zijn noodzakelijke maatregelen geworden die opgelegd zijn vanuit de 

overheid en cruciaal zijn om open te kunnen blijven. In de bijlage vindt u het uitgebreide plan met een 

uitleg waarom wij het zo aanpakken. 

Met vriendelijke groet namens het team, 

 

Dionne van der Helm-Wilmer en Marieke Hovenga 

 

Schooltijden  

We draaien met instemming van de MR het continurooster. De breng-en haaltijden zijn veranderd. We 

hebben de pauze langer gemaakt zodat er meer tijd is voor eten en drinken en buitenspelen. Hierdoor 

is de eindtijd ook wat later gemaakt dan de vorige keer. Op woensdagmiddag zijn wij vrij net als altijd. 

Maandag 8.30u – 14.30u  

Dinsdag 8.30u – 14.30u  

Woensdag 8.30u – 12.15u 

Donderdag 8.30u – 14.30u 

Vrijdag 8.30u – 14.30u 

• Kinderen komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar school. Kinderen worden door één 

ouder/verzorger gehaald en gebracht. Ouders met klachten blijven thuis. Als 1 ouder hun 

kind(eren)  (groep 3 t/m 8) toch moeten brengen nemen ze afscheid bij het hek, met 

inachtneming van 1,5 m tussen andere volwassenen. Ze komen niet het schoolplein op. Iedere 

leerling verzamelt in het vak van de eigen groep. Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij 

het halen en brengen ook buiten een mondneusmasker te dragen. 

• Ouders van de kinderen van groep 1/2 mogen hun kinderen afzetten bij het vak op het 

schoolplein en verlaten daarna direct via de looproute het schoolplein. 

• Leerkrachten en ambulante collega’s die pleinbeurt hebben gebruiken tijdens het halen en 

brengen een mondmasker/faceshield. 

• Alle kinderen worden op het grote schoolplein verzameld en teruggebracht. 

 

Brengafspraken 

• KA, groep 3 en groep 4 en groep 7B verzamelen tussen 8.15 en 8.20 op het schoolplein in 

hun vak. Leerkrachten lopen met de kinderen om 8.20 in rijen naar binnen. KA en 3 door de 

kleuteringang. Groep 4 en groep 7b door de hoofdingang. 

• KB, groep 5 en groep 8 verzamelen tussen 8.20 en 8.25 op het schoolplein in hun vak. 

Leerkrachten lopen met de kinderen om 8.25 in rijen naar binnen. KB door de kleuteringang. 

Groep 5 en groep 8 door de hoofdingang. 



• KC, groep 6 en groep 7a verzamelen tussen 8.25 en 8.30 op het schoolplein in hun vak. 

Leerkrachten lopen met de kinderen om 8.30 in rijen naar binnen. KC door de kleuteringang. 

Groep 6 en groep 7A door de hoofdingang. 

Zorg dat u op tijd bent! 

 

 

Haalafspraken 

• Groep KA, 3, 4 en 7B gaan om 14.20u in de rij naar buiten en nemen plaats in één van de 

vakken waar de kinderen worden opgehaald, of gaan van daaruit zelfstandig naar huis. KA en 

3 door de kleuteringang. Groep 4 en groep 7b door de hoofdingang.  

Op woensdag 12.05u. 

• Groep KB, 5, en 8 gaan om 14.25u in de rij naar buiten en nemen plaats in één van de vakken 

waar de kinderen worden opgehaald, of gaan van daaruit zelfstandig naar huis. KB door de 

kleuteringang. Groep 5 en groep 8 door de hoofdingang. 

Op woensdag 12.10u. 

• Groep KC, 6, en 7a gaan om 14.30u in de rij naar buiten en nemen plaats in één van de vakken 

waar de kinderen worden opgehaald, of gaan van daaruit zelfstandig naar huis. KC door de 

kleuteringang. Groep 6 en groep 7A door de hoofdingang. 

Op woensdag 12.15u. 

• Er mag tijdens de inlooptijd voor en na school niet op het schoolplein gespeeld worden. 

 

Eten en drinken 

Wij maken gebruik van het continurooster om de reisbewegingen te beperken. Dat betekent dat alle 

kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zowel een tussendoortje als een lunch moeten 

meenemen. 

Mondkapjes 
De kinderen van de groepen 7 en 8 dragen een mondneusmasker bij het halen en wegbrengen in de 

brandrij en als zij zich door de gangen bewegen (bijv. richting toilet). Ze mogen het mond en 

neusmasker af of ze in de klas zijn. Bij het buitenspelen hoeven zij ook geen mondmasker op. 

Ventilatie  
We gaan uiteraard weer goed ventileren. Het is daarom zeker nu de voorspelling vriesweer is, 

raadzaam om u kinderen dik aan te kleden. Zorg ervoor dat ze laagjes aanhebben en een dik vest of 

een dikke trui extra bij zich hebben. Deze mag ook op school blijven. Een kleedje voor over de benen 

is ook handig. 

Trakteren 

Kinderen mogen trakteren in de klas. Alleen voorverpakte traktaties. Zij mogen iets meenemen voor 

de eigen leerkracht. Ze mogen niet de klassen rond. 

Gym 

Tot aan de voorjaarsvakantie geven wij géén gym. Voor die tijd komen wij terug op hoe wij na de 

voorjaarsvakantie met de gym om zullen gaan. 
 

Carnaval 
Op vrijdag 12 februari mogen alle kinderen verkleed naar school komen. Ze mogen een 

gezelschapsspelletje meenemen. Kinderen kunnen die middag in de klas een spelletje aan hun tafel 

doen. 



Nieuw meubilair 
In de voorjaarsvakantie wordt nieuw leerlingmeubilair geleverd voor de groepen 3 t/m 8. Vrijdag 19 

februari wordt het oude meubilair opgehaald door Stichting Malawi. Hier krijgt ons oude meubilair 

een 2e kans. Die dag mogen kinderen een kussentje en een kleedje meenemen om op te zitten/liggen. 

BSO (BOOST) 
De BSO mag helaas nog niet open. Wij vangen alleen kinderen met een abonnement op, waarvan de 

ouders een vitaal beroep hebben, op de dagen dat zij normaal ook van de opvang gebruik maken. Dit 

geldt voor zowel de VSO als de NSO. Opgeven hiervoor kan via boostbms@bernadettemariaschool.nl 

 

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar school? 

Het RIVM het thuisblijf- en testbeleid van kinderen van 4-12 jaar per 8 februari aangepast. Zij moeten 

met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij 

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af 

en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en 

benauwdheid. 

Wanneer moeten kinderen thuisblijven? 

Kinderen van 4-12 jaar mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de 

voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Het gaat daarbij om: 

● Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

● Hoesten 

● Benauwdheid 

● Verhoging of koorts boven de 38 graden 

● Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis: 

● Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 

● Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook 

koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een 

negatieve testuitslag heeft. 

● Kinderen met een huisgenoot met COVID-19. 

Wanneer mogen kinderen wel naar school? 

● Af en toe hoesten; 

● Bekende chronische luchtwegklachten hebben; 

● Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid. 

Deze kinderen mogen wel naar school tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij 

COVID-19 ontstaan. 

Wanneer kan een kind getest worden? 

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Dit geldt ook 

voor kinderen 4-12 jaar, met uitzondering dat zij ook een dringend testadvies hebben bij 

verkoudheidsklachten. 

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur 

volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van 

aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of 

school. 



Aanleiding voor deze aanpassing is de heropening van de kinderopvang en het primair onderwijs per 8 

februari, waarbij de huidige epidemiologische situatie, de onderzoeksresultaten van het grootschalige 

onderzoek in gemeente Lansingerland van de GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC en de 

opkomst van nieuwe varianten is meegewogen. 

Op korte termijn zal de poster met de beslisboom worden aangepast en naar u toe worden gestuurd. 

Mochten er verdere aanpassingen worden uitgebracht door de PO-raad dan zullen wij u op de hoogte 

brengen. In onderstaande link van het RIVM is verdere informatie terug te lezen. 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

