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EXTRA NIEUWSBRIEF DONDERDAG 07-05-2020 
 

In onze extra nieuwsbrief van vrijdag 24 april hebben wij u geïnformeerd over ons plan van aanpak 

voor het heropenen van de school op 11 mei. We houden ons daarbij aan de richtlijnen vanuit ons 

bestuur en van de overheid. In deze nieuwsbrief informeren wij u verder over het halen en brengen, 

de voorzorgsmaatregelen en andere praktische zaken. Als er nieuwe richtlijnen komen dan zullen we 

onze aanpak weer herzien en u daarover informeren.  

 

Wij vinden het, net als veel ouders en kinderen, spannend om de school weer te openen. We zijn 

natuurlijk erg blij om straks de kinderen weer te zien, maar voelen ook de verantwoordelijkheid die 

op ons rust. Wij doen ons uiterste best om ons aan alle richtlijnen te houden. Wij doen dit binnen de 

mogelijkheden die wij hebben met betrekking tot het gebouw en de beschikbaarheid van personeel. 

De eerste week zullen we ervaren hoe onze plannen er in de praktijk uit zullen zien en dan zullen we 

indien nodig bijstellen.  

 

Voor kinderen is het niet nodig om afstand tot elkaar te bewaren. Wij focussen ons daarom vooral op 

de afstand tussen medewerkers en kinderen, op de hygiëne en op het opstarten van het onderwijs. 

Daarnaast proberen wij het halen en brengen zo goed mogelijk te stroomlijnen zodat ouders 1,5 

meter afstand kunnen bewaren tot elkaar en tot de medewerkers. Wij vragen uw medewerking 

hierbij en rekenen op uw begrip! 

 

Algemeen 

• Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei 2x per week 5 uur naar school in halve jaargroepen op de 

(maandag/donderdag of dinsdag/vrijdag). U heeft hiervoor de indeling op 24 april 

ontvangen. 

• Als uw kind op dinsdag begint dan kan er op maandag alvast aan de volgende taken gewerkt 

worden: 

Unit 1-2: De kinderen kunnen nog verder met het lespakket wat eerder aan u meegegeven is. 

Daarnaast kunnen de kinderen via online-klas werken met Rekentuin, Taalzee of kleuterplein.  

Unit 3-4: zie taken op de weektaak, die toegestuurd wordt via Parro. 

Unit 5-6: zie taken op de weektaak, die toegestuurd wordt via Teams. Daarnaast kunnen ze 

aan de slag met Squla en redactiesommen.nl. 
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Unit 7-8: zie taken op de weektaak, die toegestuurd wordt via Teams. Daarnaast kunnen ze 

aan de slag met Squla en redactiesommen.nl. 

• In de bovenbouw zijn minder leerkrachten aanwezig dan normaal. De leerkrachten van unit 

5-8 hebben de taken verdeeld m.b.t. het onderwijs op school en de begeleiding van het 

huiswerk op de dagen dat de kinderen thuis werken.  

• Er zal gewerkt worden middels een continurooster: de schooltijden zijn van 8.30- 13.30 uur.  

• De kinderen zullen op school lunchen met een eigen (gezonde) lunch.  

• Vanuit de richtlijnen is het helaas niet toegestaan om te trakteren op school. 

• Helaas kunnen de schoolreisjes en het kamp voor unit 7/8 dit jaar niet doorgaan, net als 

excursies en de schooltuinen.  

• Ook de afscheidsavond voor groep 8 met publiek is niet toegestaan.  

• Natuurlijk worden er wel plannen gemaakt om voor groep 8 een onvergetelijk afscheid te 

organiseren! Wij zullen u daarover informeren als de plannen concreet zijn.  

• Zoals in de richtlijnen staat, zullen wij de kinderen uit de ingedeelde groepen zo min mogelijk 

met elkaar mengen. Echter, kinderen die gebruik maken van de noodopvang zullen worden 

toegevoegd aan hun eigen jaargroep. Zij zullen dus in twee verschillende groepen meedoen. 

Daarnaast zullen kinderen ook tijdens de BSO weer met andere kinderen in aanraking 

komen. Het is voor ons niet mogelijk om dit anders te organiseren.  

 

Kan mijn kind wel naar school?  

• Kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers blijven thuis bij: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen 

kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. 

• Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.  

 

Brengen en halen (er zullen buiten medewerkers aanwezig zijn om onderstaande te regelen) 

• Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets. 

• Kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht/opgehaald. 

• Ouders nemen de 1,5 m afstand in acht. 

• Ouders en andere volwassenen komen niet in de school of op het schoolplein. 

• Unit 1-2: Komen op het plein via de fietsenhekken. Er staat op het hek aangegeven door welk 

hek de kinderen mogen gaan. U kunt tussen 8.20 en 8.30 uur uw kind hier brengen. De 

leerkrachten staan de kinderen op te wachten bij het hek. Bij het uitgaan van de school kunt 

u uw kind ook bij dit hek weer ophalen tussen 13.20 en 13.30 uur.  

• Unit 3-4: Komen zelf via het hek aan de zuidkant (bij kamer juf Margriet) en gaan zelfstandig 
naar eigen lokaal via de nooddeur bij lokaal A, waar zij direct de trap op kunnen.  
Leerjaar 3 gaat naar lokaal K 
Leerjaar 4 gaat naar lokaal M 

• Unit 5-6: Komen door het grote hek aan de noordkant (Dr. De Boerstraat) of het fietshek en 

gaan zelf naar binnen via de hoofdingang (bij de keuken). 

Leerjaar 5 gaat naar lokaal I 

Leerjaar 6 gaat naar lokaal H 

• Unit 7-8: Komen door het grote hek aan de noordkant (Dr. De Boerstraat) of het fietshek en 

gaan zelf naar binnen via de nooddeur bij unit 7/8. 

Leerjaar 7 gaat naar lokaal E 



Leerjaar 8 gaat naar lokaal G 

• De groepen 3 t/m 8 zijn om 13.30 uur uit. Bij het uitgaan van de school komen de kinderen 

naar buiten via het hek waardoor ze ook naar binnen kwamen. 

• Zie ook de plattegrond onderaan deze brief!  

Meenemen naar school 

• Kinderen die een laptop van school hebben geleend houden deze voorlopig thuis. Dus deze 

niet mee naar school nemen! 

• De leesboeken die zijn meegegeven worden door de kinderen ingeleverd bij de eigen 

leerkracht. 

• Voor unit 1-2: Graag kinderen kleding aan doen die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan 

worden en kan worden vastgemaakt. Dus liever geen schoenen met veters als uw kind nog 

niet zelf kan veterstrikken. Eten en drinken meegeven dat de kinderen gemakkelijk zelf 

kunnen openen, zodat de juf zo min mogelijk hoeft te helpen. 

• Er mogen geen spullen van thuis meegenomen worden, dus ook géén speelgoed en knuffels! 

• De reken- en schrijfschriftjes waar de kinderen van groep 2 thuis in hebben gewerkt moeten 

weer mee naar school. 

• De andere schoolspullen die nu thuis zijn worden iedere keer mee naar school genomen en 

gaan steeds weer mee naar huis. In een stevige tas! 

• De kinderen nemen een gezond tussendoortje/drinken en een gezonde lunch/drinken mee. 

Graag zo meegeven dat uw kind het geheel zelfstandig kan eten/drinken. 

• De lunch in een aparte tas meegeven. Dus niet in dezelfde tas als de schoolspullen. 

• De kinderen van unit 5 t/m 8 zullen op donderdag of vrijdag buiten sporten. Graag op deze 

dagen sportieve kleding aan! 

 

Het onderwijs op school en thuis 

De leerlingen krijgen twee dagen onderwijs op school. Deze dagen worden gebruikt voor instructie. 

We leggen de focus op de kernvakken: rekenen, taal/spelling, lezen/begrijpend lezen. We leggen 

daarnaast de focus op welbevinden; verwerken, verbinden en bewegen.  

Op de dagen dat de kinderen niet op school zijn, wordt er gewerkt aan het huiswerk uit de weektaak. 

Er worden geen digitale instructies meer gegeven.  

Vragen over het werk kunnen wel tussen 9.00 en 12.00 uur via Parro gesteld worden voor unit 1 t/m 

4 en via Teams voor de units 5 t/m 8. Wij zullen proberen de vragen zo snel mogelijk te 

beantwoorden, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel.   

Voor kinderen van de groepen 3 t/m 8 die niet naar school kunnen komen, wordt begeleiding op 

maat georganiseerd. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@korenaar.nl.  

 
Opvang cruciale beroepen en BSO 

Wij vangen de kinderen van ouders met cruciale beroepen zelf op, zij worden extra toegevoegd aan 

hun eigen leerjaar. Aanmelden kan via de link op de website (www.korenaar.nl dan naar 

school/actueel en dan de link rechts onderaan). We hopen op uw medewerking om deze groep zo 

klein mogelijk te houden en waar mogelijk elders op te vangen! 

De BSO van TintelTuin sluit direct om 13.30 uur aan, als de school uitgaat. U dient uw kind zelf aan te 

melden voor de BSO. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de personele bezetting van 

TintelTuin, zal uw kind op de BSO locatie Korenaar of Luchtkasteel worden opgevangen.  
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