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School helemaal open vanaf 8 juni! 
Uitgangspunt blijft dat we het onderwijs en de leerlingen de laatste vier schoolweken rust en 
stabiliteit bieden. In de huidige samenstelling komen de kinderen volop aan bod en hebben de 
leerkrachten goed zicht op de ontwikkeling en wat er tot de zomervakantie nog ingezet kan en moet 
worden. De 1,5 meter afstand tussen leerlingen is niet langer nodig, echter wel tussen leerkracht en 
leerlingen. Onze grote bovenbouwgroep splitsen we om die reden in ieder geval nog tot de 
zomervakantie.  
 
Ochtenden van 8.30 – 12.00 
Groep Ma ochtend Di ochtend Woe ochtend Do ochtend Vrij ochtend 
1/2 Mariëlle  Mariëlle Rolien Rolien Rolien 
3/4 Marloes Marloes Marloes Marloes Marloes 
5 Tineke Tineke Tineke Tineke Tineke 
6 Joey Joey Joey Joey Joey 
7/8 Loes Clarinde Clarinde Clarinde Loes 
 
Middagen van 12.00 – 14.15 
 Ma middag Di 

middag 
Woe middag Do middag Vrij 

middag 
1/2 Mariëlle Mariëlle Marieke 

lunch/pauze 
Arine gym + 
Marieke 

Rolien Vrij 

3/4/5 12.15 Lunch 
en pauze 
Marieke 
Gym Arine. 
 

Tineke Tineke Marloes Vrij 

6 Joey Joey Joey Joey Vrij 
7/8 Loes Clarinde 

 
Clarinde 
 

Clarinde 
 

Vrij 

 
 
 



HVO, Engels en zwemmen worden nog niet gegeven. Dit heeft voor ons team consequenties voor de 
bezetting. Vandaar dat we ervoor kiezen één middag de kinderen vrijaf te geven. Allen op de 
vrijdagmiddag. De eigen leerkrachten pakken Engels in de groepen zelf op.  
 
De gym blijft voorlopig buiten. Op maandagmiddag voor de groepen 3 t/m 8. Op woensdagmiddag 
voor de groepen 1/2.  
 
Het protocol biedt meer ruimte voor activiteiten. De school bekijkt elke activiteit zorgvuldig. Ten 
eerste of het past binnen de regels. Ten tweede of we het zelf verstandig vinden te doen.  
 
Gebruik van de ruimtes:  
Groep 1/2 eigen lokaal; 
Groep 3/4 eigen lokaal; 
Groep 5 projectlokaal; 
Groep 6 speellokaal (onder voorbehoud); 
Groep 7/8 eigen lokaal.  
 
De volgende punten blijven gelden: 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school; 
• Ouders komen niet op het schoolplein of in de school; 
• De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen; 
• Buitenspelen mag weer met alle groepen, wel zijn er aparte pauzetijden obs/cbs; 
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  

  
Medezeggenschapsraad 
Dinsdag 2 juni was er een digitale koffieronde via een Zoom meeting. Juf Rolien heeft uitleg gegeven 
over het nieuwe Iep volgsysteem. Er is bijgepraat rond de afgelopen periode en vooruit geblikt naar 
de laatste 4 weken. De opstart zoals hierboven uitgelegd, is met de medezeggenschapsraad 
besproken. Oudergeleding en personeelsgeleding stemden in met het plan.  
 
De oudergeleding van de mr is voor vragen en/of andere zaken bereikbaar per mail, nu de ouders 
elkaar niet meer allemaal ontmoeten in en bij de school.  
hessel@pettinga.nl 
jannekegnodde@hotmail.com 
 
Richtlijnen RIVM: 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  
•  Neusverkoudheid.  
•  Hoesten.  
•  Moeilijk ademen/benauwdheid.  
•  Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
•  Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar 
school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  
•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school en de opvang.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 
dagen thuisblijven. 
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Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
•  Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  
•  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). Leerlingen van wie 
gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). 
 

Namens het team, Loes Dijk. 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
 
 

http://www.rivm.nl/coronavirus
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