
Betreft: opening basisscholen op 8 februari,  

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

Vanaf 8 februari mogen wij weer kinderen ontvangen in ons gebouw. Fijn! Want we hebben ze gemist. We 

kijken uit naar hun nabijheid.  

Van een ‘normale opening’ is geen sprake. We zitten nog midden in een pandemie en zullen soms minder fijne 

maar duidelijke beslissingen moeten nemen voor onze gezamenlijke veiligheid. Zo ook terug te lezen in de brief 

die door het bestuur is opgesteld. 

 

We zullen op 8 februari van start gaan met de onderstaande aanvullingen op de eerder genomen maatregelen. 

We vragen jullie alle schoolmaterialen, waaronder de geleende laptops, op de eerste dag (inclusief luizenzak) 

mee terug naar school te geven.  

 

Onze veiligheid, verkoudheidsklachten, quarantaine ed.  

Deze informatie vind je terug in de brief van het bestuur. 

De groep blijft bij elkaar 

De schooldag wordt met de eigen groep beleefd. Dit geldt ook voor de pauzemomenten. Ook nemen we 

tijdelijk afscheid van het groepsdoorbrekend werken.  

Contact tussen ouder en leerkracht 

Het contact vindt plaats via de bekende kanalen. We ontvangen alleen volwassenen in ons gebouw op 

afspraak. Zonder afspraak en/of toestemming vragen wij jullie het gebouw niet binnen te komen.   

Gymlessen en traktaties  

We trakteren niet. We vieren de verjaardagen op aangepaste wijze. De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 

starten weer na de carnavalsvakantie.   

Groep 7 en 8 - mondkapjes 

Er is een dringend mondkapjesadvies van kracht voor de kinderen uit de groepen 7 en 8. Wij vragen hen 

(wanneer zij zich door ons gebouw, buiten hun eigen leslokaal, bewegen) een, zelf meegebracht, mondkapje te 

dragen.  

Carnaval  

We besteden op een passende manier aandacht aan carnaval. De kinderen mogen op vrijdag 12 februari 

verkleed naar school komen. Let op: deze dag eindigt om 12.00 uur.  

Rapportfolio en toetsing  

De (midden Cito) toetsing vindt plaats in de week van 8 en 15 maart. Uiterlijk 19 maart gaat het complete 

rapportfolio terug mee naar huis. Het kan thuis worden bewaard tot de aanloop van de volgende rapportfolio 

voorbereidingen.  

Wij ontvangen de rapportfolio’s graag volgende week terug op school.  

Het halen en brengen 

De kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar binnenkomen. Om 08.30 uur start de dag en verwachten wij de 

kinderen in het gebouw.  

De kinderen van de groepen 1 en 2 komen via de schuifdeur van de klas naar binnen en gaan ook via deze weg 

naar buiten. ’s Ochtends mag het kind, indien nodig, overgedragen worden bij de schuifdeur. Aan het einde van 

de dag zal de leerkracht met de kinderen naar buitengaan om hen vervolgens (bij het zien van de ouder) over 

te dragen op afstand.  

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen binnen via de twee hoofdingangen.  

 



Vanaf groep 3 komen de kinderen zelfstandig het speelplein op. We vragen aan de volwassenen het speelplein* 

niet te betreden.  

 

Er wordt buiten het speelplein afscheid genomen van het kind. Het kind wordt na 14.15 uur ook weer 

opgevangen buiten het speelplein. De kinderen die zelfstandig naar huis gaan, mogen vertrekken vanaf 14.10 

uur. Op deze manier dragen we zorg voor een spreiding tijdens de uitstroom. 

 

Het wegbrengen en ophalen gaat efficiënt en snel. Onze schoolomgeving wordt dan ook zo snel mogelijk 

verlaten.  

 

Maak goede afspraken met jullie kind over de plek van afscheid en ontvangst.  
 

*Met speelplein wordt op de onderstaande foto het rode gebied bedoeld. Het groene gebied leent zich goed voor het nemen 

van afscheid en/of het ontvangen van jullie kind. 

 

 

De aanvullingen op de maatregelen zorgen ervoor dat we niet geheel naar onze visie en gewenste werkwijze 

kunnen werken.  

Toch is het belangrijk dat we onszelf conformeren aan het bovenstaande. Samen dragen we zorg voor elkaar. 

Wanneer de maatregelen versoepelingen toelaten, zal ik jullie wederom informeren.  

Met vriendelijke groet, 

John Smout  •  Schoolleider •  NBS Teteringen 

j.smout@nbsteteringen.nl  •  www.nbsteteringen.nl 
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