
 

De school weer helemaal open.   vanaf 8 juni 2020.  
 

Wat fijn dat de kinderen vanaf 8 juni 2020 weer volledig naar school kunnen. 
We beginnen weer met dezelfde groepen en weekroosters van vóór de corona-crisis. 
Het laatste protocol van de overheid is in team en in de MR besproken. 
Alle maatregelen zijn gebaseerd op de RIVM-richtlijn: Klik hier.    
De maatregelen blijven in grote lijnen gelijk aan de maatregelen van de afgelopen 4 weken. 
Graag extra aandacht voor de geel gemarkeerde teksten. 
 

Maatregelen 
Ouders mogen nog steeds niet in school en op het schoolplein (op de afgebakende haal-
/brengzone bij de hoofdingang na. Wilt u de leerkracht iets vragen of doorgeven 
communiceer dat dan tijdig via mail, telefoon of WhatsApp. 
 
De komende contactgesprekken gaan via videobellen in de week van 22-26 juni. Dat is een 
week later dan in de planning stond. Net als bij het videobellen met de kinderen kunt u een 
belrooster invullen in Google drive. De belroosters zijn vanaf maandag 15 juni in te vullen. 
 
Bent u vergeten hoe het videobellen gaat? Kijk dan op de website bij “Laatste Nieuws” de 
berichten van 27 maart 2020. Twijfelt u of het videobellen wel goed zal gaan? Bel even om 
een test-gesprekje te regelen. Wij hopen dat u allemaal meedoet met deze 
contactgesprekken. 
  

Een leerling blijft thuis bij: 
• Neusverkoudheid of loopneus of hoesten of moeilijk ademen/benauwdheid of minder 
kunnen ruiken/proeven of keelpijn of hoesten of koorts boven 38 ⁰C . 
• Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid koorts boven 38 ⁰C en/of 
benauwdheidsklachten  heeft. 
• 24 uur klachtenvrij? Overleg met Johan wanneer de school weer bezocht kan worden. 
Overleg ook als uw kind hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, en u herkent de 
klachten. 
 
Risicogroep   
Leerlingen en leerkrachten die tot de risicogroep behoren, of waarvan gezinsleden tot de 
risicogroep behoren, kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met Johan. (klik hier 
voor de risicogroep) 
 
Afstand 
• Tussen volwassenen: altijd minimaal 1,5 m afstand. 
• Tussen kinderen: 1,5 m afstand is niet nodig. 
• Tussen leerkracht en kind:  zoveel mogelijk 1,5 m afstand. 
• 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. 
• Kinderen nemen geen spullen mee van huis om te laten zien op school. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#verhoogde-kans-op-ernstig-beloop
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#verhoogde-kans-op-ernstig-beloop


 
Toegang tot school  (zie plattegrond) 
De toegangen houden we zoals we de afgelopen weken gewend waren. Met dit verschil, dat 
groep 2b/3 bij het Gebouwtje hun fiets parkeren en dan door de schuttingdeur het plein op 
gaan. 
   
Brengen en halen  (zie plattegrond) 
• Bij brengen en halen geldt: maximaal 1 volwassene per gezin 
• Brengen 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.  
   Tip: Brengt u kind(eren) uit gr 1,2,3, 6,7 of 8 probeer dan zo veel mogelijk de school te  
   bereiken via de Hoevenweg, vanuit de noordkant. Stoppen, uitstappen en meteen  
   wegrijden gaat dan vlotter. 
• Brengen met de fiets. Ouders van gr 1/2a (eventueel 6/7) 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. Bakfietsen kunnen  
   buiten het plein geparkeerd worden. 
   De haal-/brengzones voor ouders van gr 4/5 en 2b/3, 8 zijn buiten het plein. 
• De jongste kinderen worden op het plein 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.   
Als het bij het brengen en halen te druk wordt, en de 1,5 m afstand onder druk komt, gaan 
wij over tot gefaseerde begin- en eindtijden.  
 

Tegenliggers in de tunnel 
Kijk voordat u de tunnel in gaat of er aan de andere kant van de tunnel ook net iemand 
ingaat. Wacht in dat geval even tot de tunnel vrij is. 
 

Hygiëne regels blijven van kracht. 
Zie daarvoor het document “Hygiëne tijdens corona vanaf 8 juni” Klik hier. 
 
Jarig? Trakteren mag, maar alleen wanneer de traktatie per stuk voorverpakt is. Kinderen 
trakteren alleen in de klas en gaan niet de groepen rond. De traktatie wordt voor schooltijd 
meegeven aan het kind. Ouders mogen deze dus niet op een later tijdstip in de school 
brengen.  
 
Luizenpluizen zal tot de zomervakantie niet op school plaats vinden. Graag zelf regelmatig 
controleren en zo nodig actie ondernemen. Luizen gevonden? Dan horen wij dit graag. 
 
Tot slot 
Wij hopen dat de kinderen snel wennen aan de nieuwe situatie.  Is uw kind angstig of 
verdrietig, meld dat dan aan de leerkracht.  Meld ook als er in de familie of naaste omgeving 
sprake is van een corona besmetting, overlijden of andere ernstige gebeurtenissen. 
 
Heeft u nog vragen/opmerkingen van hoor ik het graag. 
Heel veel gezondheid gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
ook namens het team, 
 
Johan 

https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Laatste%20nieuws/plein%20en%20toegang%20school%20vanaf%208%20juni.pdf
https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Laatste%20nieuws/plein%20en%20toegang%20school%20vanaf%208%20juni.pdf
https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Laatste%20nieuws/Hygi%C3%ABne%20tijdens%20corona%20vanaf%208%20juni.pdf

