
 

 
Opstartplan 8 februari 2021.     
 

Bij de opstart vanaf 8 februari 2021 zijn een aantal nieuwe extra maatregelen bij de 
bestaande maatregelen gekomen. De nieuwe extra maatregelen zijn geel gemarkeerd. 
Wij raden u aan om het hele opstartplan door te lezen. 
Alle maatregelen zijn gebaseerd op de RIVM-richtlijn: Klik hier. 
 
 

1. Bubbels 
Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij de kinderen ingedeeld in 
cohorten. Wij noemen het “bubbels”.  Kinderen en volwassen blijven in de bubbel waarin ze 
zijn geplaatst en maken geen contact met andere bubbels. Groepsdoorbrekend werken kan 
dus even niet meer. 
Wij hebben de volgende bubbels gemaakt:   

Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5/6 Groep 7/8 

• Onderwijsassistenten en stagiaires werken in één bubbel. 
• De pauzetijden wordt aangepast om vermenging van de bubbels te voorkomen.  
• Externe professionals komen niet in de klassen. Ze mogen alleen met kinderen werken in 
een aparte ruimte. 
• Bij plotseling uitvallen van een leerkracht kunnen collega’s de groep niet opvangen. Het 
kan dus voorkomen dat u ’s ochtends bericht krijgt dat uw kind niet op school kan komen. 
• Fysiek onderwijs in de Plusklas en in de Variagroep gaat tot nader orde niet door. 
 
2. Begin en eindtijden 
Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen op school komen. De kleuters kunnen bij goed weer even 
buiten blijven spelen. Groep 3-8 gaat meteen naar binnen en na het handen wassen naar de 
eigen klas. 
Groep 4 blijft (bij goed weer) buiten tot 8.35 uur. Dan zijn de gangen leeg en is er geen 
vermenging met de andere groepen. De eindtijden van groep 4 schuiven ook 5 minuten op.  
Kinderen mogen na schooltijd niet in school of op het schoolplein blijven spelen. 
 

3. Thuisblijfregels en gezondheid leerlingen 
• 5 februari is het thuisblijfbeleid aangepast. De bestaande beslisboom is niet meer geldig.   
   U krijgt de vernieuwde beslisboom zodra die gepubliceerd is. 
 
Kinderen mogen naar de basisschool: 
• als ze af en toe hoesten. 
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of 
benauwdheid. 
 
Kinderen moeten thuisblijven als: 
• het kind verkoudheidsklachten heeft (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). 
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 
incidenteel) hoest. 
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. 
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. 
Zie bijlage 2 of klik hier voor de rest van de thuisblijfregels. Zoals klachten bij huisgenoten, 
testen van kinderen etc.   
 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Corona%20schoolinfo%20v.a.15-8-20/2%20Thuisblijf%20regels%20%E2%80%93%20gezondheid%20leerlingen.pdf


4. Quarantaine 
Leerlingen en leerkrachten die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met 
het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Hierna kunnen zij zich vrijwillig laten testen. 
Wordt er niet getest dan duurt de quarantaine nog 5 dagen langer. Wordt een huisgenoot 
getest op corona, dan blijft de leerling thuis totdat bekend is dat de uitslag negatief is. 
 
5. Thuisonderwijs 
Voor leerlingen die thuis moeten blijven vanwege quarantaine of afwezigheid van de 
leerkracht wordt vanaf de tweede dag onderwijs op afstand verzorgd. 
 
6. Risicogroep   
Leerlingen en leerkrachten die tot de risicogroep behoren, of waarvan gezinsleden tot de 
risicogroep behoren, kunnen thuisblijven. Dit in overleg met de school en de behandelend 
arts.  Neem hierover contact op met Johan. (klik hier voor de risicogroep) 
 
7. Was u op vakantie in een risicoland/-gebied?   
Was u op vakantie in een land dat oranje of rood was (of werd tijdens uw verblijf), neem dan 
contact op met Johan. (klik hier voor meer info over de risico’s in andere landen op dit moment) 

 
8. Afstand houden 
• Tussen volwassenen: altijd minimaal 1,5 m afstand. 
• Tussen kinderen: 1,5 m afstand is niet nodig. 
• Mondkapjes op de gangen voor gr 7/8 zijn niet nodig vanwege de gescheiden bubbels. 
• Tussen leerkracht en kind:  zoveel mogelijk 1,5 m afstand. (In de bovenbouw en bij 
leerkrachten die in de risicogroep vallen.) 
• Ouders kunnen helpen dat leerkrachten niet dicht bij de kinderen hoeven te komen. Geef 
rugtassen, broodbakjes en drinkbekers mee die de kinderen zelf kunnen openen en sluiten. 
Fruit thuis eventueel in stukjes snijden. Let ook op makkelijke kleding en schoeisel.  
• In situaties waarin de leerkracht dicht bij het kind moet komen (kalmeren/troosten, broek 
verschonen, etc.), proberen de leerkrachten zoveel mogelijk naast of achter het kind te 
staan. Ook kunnen leerkrachten gebruik maken van handschoenen, een mondkapje of een 
gezichtsscherm. De overheid adviseert dit nu ook voor leerkrachten van groep 7,8. 
• Kinderen nemen geen spullen mee van huis om te laten zien op school. 
 
9. Toegang tot school   
Ouders mogen niet in school en op het schoolplein (wel op de afgebakende haal-/brengzone 
bij het blauwe hek en bij de fietsenstalling voor het verenigingsgebouw). Wilt u de leerkracht 
iets vragen of doorgeven doe dat tijdig via de mail of de schooltelefoon. Is dat niet gelukt,  
dan lukt het soms om de juf buiten even te spreken. Ook kunt u uw kind vragen of de juf 
even naar buiten kan komen. 
Wij maken gebruik van 3 pleintoegangen. (zie de plattegrond in bijlage 3 of klik hier) 
Groep 6 gaat nu gebruik maken van de achteringang. Hun fietsen blijven op de oude plaats. 
Groep 3 gaat via het Gebouwtje naar binnen. De fietsenstallingen van gr 3 en gr 7/8 worden 
omgewisseld.  
   
10. Brengen en halen algemeen  (zie plattegrond) 
• Bij brengen en halen geldt: maximaal 1 volwassene per gezin 
• Let op de 1,5 meter. Voel u vrij om een mondkapje te dragen. 
• Kom zoveel mogelijk op de fiets (zie bijlage 4 “Op de fiets naar school…” of klik hier) 
• Ga niet aan de overkant van de weg wachten op uw kind vanwege oversteekgevaar. 
• De jongste kinderen worden op het plein zoveel mogelijk door een leerkracht opgevangen. 
• Houd het afscheid kort en verlaat meteen de haal-/breng zone.  
• U mag niet op of rond het plein blijven staan voor een praatje of zo.   

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#verhoogde-kans-op-ernstig-beloop
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland
https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Corona%20schoolinfo%20v.a.15-8-20/3%20Plein%20en%20toegang%20school%20plattegrond.pdf
https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Corona%20schoolinfo%20v.a.15-8-20/3%20Plein%20en%20toegang%20school%20plattegrond.pdf
https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Corona%20schoolinfo%20v.a.15-8-20/Op%20de%20fiets%20naar%20school%20maakt%20iedereen%20blij.pdf


Wordt het bij het brengen en halen te druk, waardoor de 1,5 m afstand niet meer haalbaar 
is, dan gaan wij over tot gefaseerde begin- en eindtijden.  
 
11. Brengen en halen met de auto  
• Neem afscheid in de auto en rij meteen door. Indien nodig, vooral bij de jongsten, kunt u de    
   auto kort parkeren om afscheid te nemen in de haal-/brengzone. Houd uw kind dicht bij u 
   als u langs de weg loopt.  Groep 6 kan nu gebracht worden bij de ingang van groep 4,5.  
   Tip: Brengt u een kind uit gr 1,2,3, 7 of 8? probeer dan de school te bereiken via de 
   Hoevenweg, vanuit het noorden. Stoppen, uitstappen en wegrijden gaat dan vlotter. 
• Parkeer uw auto niet aan de oostkant van Hoevenweg (bij Prins en andere overburen) Als er 
   ruimte is in de parkeervakken voor de winkel van Prins dan kunt u daar wel kort parkeren. 
• Parkeer uw auto niet voor de inritten van de buren aan de Hessenweg  
• Ga uw auto niet keren in de buurt van school.  
 
12. Brengen en halen met de fiets  
   Ouders van gr 1/2 (eventueel gr 6) kunnen gebruik maken van de haal-/brengzone op het  
   grote plein. Parkeer uw fiets niet bij het hek en ga niet wachten bij de weg! Neem de fiets   
   aan de hand mee naar de haal-/brengzone. U kunt uw (bak)fietsen ook parkeren in de  
   berm tussen de hoofdingang en de ingang van het Gebouwtje.  
   De haal-/brengzone voor ouders van gr 4/5 en 6 is bij de parallelweg. Ouders kunnen  
   wachten tussen de vlaggetjeslijn en de heg. (Bak)fietsen kunt u ook parkeren in de 
   tussenberm bij de uitgang van de tunnel.   
   Voor groep 3, 7 en 8 is de haal-/brengzone bij de ingang van het Gebouwtje. 
 

13. Tegenliggers in de tunnel 
Kijk voordat u de tunnel ingaat of er aan de andere kant van de tunnel ook iemand ingaat.. 
 

14. Hygiëneregels blijven van kracht 
Zie bijlage 5 “Hygiëne tijdens corona versie 8 februari” of klik hier. 
 
15. Ventilatie in school. 
Wij volgen de adviezen voor het goed ventileren van de school. Het gevolg kan zijn dat het 
binnen vaker koud is dan we gewend waren. Geef warme kleding mee naar school! 
 
16. Jarig?  
Trakteren mag wanneer de traktatie per stuk bij de producent verpakt is. Kinderen trakteren 
alleen in de eigen klas. De traktatie wordt voor schooltijd meegeven aan het kind.  
 
17. Luizenpluizen kan nog niet op school. Graag zelf regelmatig controleren en zo nodig actie 
ondernemen. Luizen gevonden? Dan horen wij dit graag. 
 
Tot slot 
Wij hopen dat iedereen goed zal omgaan met de nieuwe maatregelen en dat de kinderen met 
plezier naar school zullen gaan. Merkt u dat uw kind niet lekker zijn/haar vel zit, verdrietig of 
angstig?, meld dat dan aan de leerkracht. Geef ook door als er in de familie of in de omgeving 
sprake is ziekte of andere ernstige gebeurtenissen waar uw kind mee te maken heeft. 
 
Heeft u nog vragen/opmerkingen van hoor ik het graag. 
 
Heel veel gezondheid gewenst! 
Met vriendelijke groet,  ook namens het team, 
 
Johan                                                               
(in noodgevallen bereikbaar op: 06-11 404 527) 

https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Corona%20schoolinfo%20v.a.15-8-20/5%20Hygi%C3%ABne%20tijdens%20corona%20versie%208%20februari.pdf

