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     Gendt 4 juni 2020  

Aan: alle ouders, verzorgers van ons IKC 

Betreft:  volledige openstelling op maandag 8 juni a.s. 

 

Beste ouders, verzorgers, 

We informeren jullie graag over de periode van 8 juni tot de zomervakantie. We zijn blij dat de kinderen vanaf 

8 juni weer allemaal samen naar de kinderopvang, peutergroep en basisschool zullen komen. We ontvangen 

de kinderen maandag met een verpakte traktatie en gaan zo de laatste periode van dit vreemd verlopen 

schooljaar in. 

De richtlijnen en het protocol vanuit het ministerie zijn ook nu helpend geweest om te komen tot een prettige 

en haalbare manier om de volledige heropening te realiseren. De acht regels die genoemd worden in de brief 

van het bestuur (zie bijlage) worden op dezelfde manier uitgevoerd als voor 8 juni. De situatie blijft uiteraard 

vragen om aanpassingen van kinderen, ouders en ons als team. Middels deze brief delen we praktische 

informatie met jullie. Door de afspraken samen na te leven, kunnen we een prettige en veilige omgeving 

bieden waarin we kunnen werken met de kinderen. 

 

Schoolfoto’s 

We willen er de laatste weken van het schooljaar nog een fijne tijd van maken met veel aandacht voor elkaar. 

Fijn dat we de komende weken de klassenfoto’s en individuele foto’s kunnen maken. Op deze manier kunnen 

we dit bijzondere jaar vastleggen. 

 

Schoolreisje / feestweek 

Groep 8 gaat op dinsdag 16 juni, met goedkeuring van ouders, op schoolreisje naar Toverland. De huidige 

groepen 1 t/m 7 gaan dinsdag 22 september op schoolreisje. In het nieuwe schooljaar krijgt u hierover meer 

informatie. Ook voor de groepen 1 t/m 7 zal er op dinsdag 16 juni een leuke invulling zijn. Het team is bezig 

om deze dag te organiseren. 

De opvang heeft in de week van 15 t/m 19 juni een feestweek. Alle kinderen van de opvang komen op de 

gebruikelijke dagen en tijden. Dagelijks zullen er feestelijke activiteiten zijn. Een groot feest met alle kinderen 

op de opvang is dit jaar niet mogelijk, omdat onze vrijwilligers ons hier niet bij kunnen ondersteunen. 

Kamp groep 8 

Op dit moment organiseren meester Jan-Willem, meester Alwin en juf Anne een alternatief kamp voor de 

groepen 8. Door creatief denken, zal ook dit kamp zeker een succes worden! Op korte termijn worden de 

ouders van groep 8 hierover geïnformeerd. Het kamp zal dit jaar op 1, 2 en 3 juli plaatsvinden. 



Verjaardagen 

De verjaardagen van de kinderen worden vanaf maandag 8 juni weer gevierd, in overleg met de leerkracht. 

We vragen met klem om een traktatie uit te delen dat niet zelfgemaakt is en verpakt. 

Kennismakingsmiddag 

De kennismakingsmiddag stond gepland op donderdag 2 juli. Deze middag is verplaatst naar dinsdag 30 juni, 

in verband met het kamp van groep 8. In verband met de maatregelen blijven de kinderen in de klas en 

rouleren de leerkrachten.  

 

Gezondheid medewerkers 

Graag willen we jullie informeren over de stand van zaken van onze medewerkers m.b.t. Corona.   

Op dit moment zijn er op het basisschool gedeelte 6 mensen getest, waarvan 1 persoon positief is bevonden 

op de bovenbouwlocatie. De leerkracht is gelukkig inmiddels weer aan het werk. Op de onderbouwlocatie zijn 

geen besmette medewerkers. Ook zijn er geen besmette kinderen aanwezig zover wij weten. 

Voor ziekmeldingen blijven we de regels vanuit het RIVM volgen. Dit betekent dat een kind thuis blijft bij de 

volgende (luchtweg)klachten;  

● Neusverkoudheid  

● Hoesten  

● Tijdelijk minder ruiken en proeven  

● Moeilijk ademen / benauwdheid  

● Koorts, verhoging. Als iemand in het huishouden van de leerling koorts, verhoging en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. 

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de maatregelen die wij op ons IKC toepassen en zijn erg tevreden over hoe 

iedereen met de afgesproken regels omtrent deze maatregelen omgaat. Wij hopen dat dit op dezelfde manier 

kan verlopen, ook na 8 juni. Nogmaals, samen staan we sterk! 

Hierbij hebben wij jullie geïnformeerd over allerlei zaken. De Nieuwsbrief Extra ontvangt u eind deze maand 

met verdere informatie en de organisatie voor het schooljaar 2020-2021. 

Als er nog vragen zijn staan wij graag voor jullie klaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Betty van de Logt en Shireen Beuker 
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Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van De Linge en alle collega's 

Kenmerk: 20-108 TP/es 

Onderwerp: Volledige openstelling basisonderwijs vanaf 8 juni 

Huissen, 3 juni 2020 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en collega's, 

We zijn blij dat alle kinderen in het basisonderwijs met ingang van 8 juni weer volledig naar school mogen. De meeste 

regels die nu al gelden, blijven van toepassing. Hieronder zetten we alle regels voor u op een rij: 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 weer volledig naar school. 

2. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

3. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 

werkzaamheden noodzakelijk is. 

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 

8. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO. 

Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de wet medezeggenschap op 

scholen (WMS), waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen 

worden genomen. 

Onze collega's zetten zich maximaal in om ook na de versoepeling van de regels de richtlijnen te respecteren. Dit 
waarderen we zeer. Wij danken ook u als ouders bij voorbaat voor uw medewerking om de kinderen zo veilig mogelijk 
weer volledig naar school te laten gaan vanaf 8 juni. 

De directeur van uw IKC/school informeert u nader over hoe er op de locatie invulling wordt gegeven aan de acht regels. 

 

Theo Pruyn 

Directeur-bestuurder 

 


