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Musselkanaal, 23-04-2020 
Betreft: herstart school 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, mogen de scholen vanaf ma 11 mei a.s. weer open. 
Wij zijn heel blij dat we weer van start mogen gaan en we verheugen ons erop onze 
leerlingen weer te mogen zien! Wij zijn u dankbaar voor alle moeite die u heeft gedaan het 
thuisonderwijs mogelijk te maken! Samen pakken we de draad weer langzaamaan op! Om 
veilig te kunnen opstarten, hebben we een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken 
verwoorden wij in 2 brieven: 

1. Ouderbrief rondom coronamaatregelen en de schoolse zaken die op de jaarkalender 
vermeld staan. 

2. Ouderbrief rondom de organisatie van de lestijden. 
 
Coronamaatregelen: de volgende afspraken gelden t/m vrij 29 mei. 
Brengen en halen 
De leerlingen kunnen op de betreffende tijden (zie ouderbrief 2) naar school worden 
gebracht. Het is niet toegestaan dat ouders de school en het schoolplein betreden. Iedereen 
blijft achter het hek staan! Denk aan de anderhalve meter! Dit betekent concreet het 
volgende: 
 
-ouders van groep 1 en 2 brengen hun kind tot aan de poort bij de Floralaan. De leerkrachten 
van groep 1 en 2 houden toezicht op het plein. 
-kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig het schoolplein op.  
 
Het hek aan de Floralaan evenals het hek dat naar de fietsenstalling gaat, wordt om 08.30u 
gesloten. Bezoekers worden pas binnengelaten na toestemming van meester Kroes en 
komen via de deur aan de Kerkstraat naar binnen. 
 
Binnenkomst leerlingen 
De leerlingen verzamelen zich op de gebruikelijke wijze in de rij. Bij het naar binnengaan 
worden de handen gedesinfecteerd. 
 
Externen 
Vanwege het besmettingsgevaar staan wij het niet toe dat externe hulpverleners als 
logopediste, dyslexiebehandelaars, Steunpunt SG Perspectief, fysiotherapeute, kinderkoor 
Amuze, typecursus etc. hun werkzaamheden oppakken. 
 
Toiletgang 
Leerlingen moeten na een toiletgang hun handen wassen. 



Luizen Opsporingsteam (LOT) 
Er zal na de meivakantie geen LOT worden gedaan vanwege het fysieke contact tussen 
volwassenen en de leerlingen. Wij verzoeken u zoveel mogelijk thuis te controleren op de 
mogelijke aanwezigheid van hoofdluis of neten. Mocht u dit constateren, meld dit dan bij 
meester Kroes. 
 
Brigadiers 
Er zal worden gebrigadierd.  
 
Personeel 
Alle personeelsleden hervatten na de meivakantie hun werkzaamheden. Voor hen geldt dat 
zij bij klachten thuis moeten blijven. Mocht een leerkracht ziek worden, is er geen 
vervanging beschikbaar en blijft de betreffende groep thuis. 
 
Schoolse zaken 
Meivakantie 
De kinderen hoeven geen nieuw schoolwerk te maken in de vakantie. U krijgt van de 
leerkrachten tips om te doen met uw kind, maar dit is niet verplicht. 
 
Weekbrieven 
De afgelopen weken heeft u van de leerkrachten weekbrieven gekregen met daarin de 
opdrachten. Het startpunt voor de leerkrachten is dat iedereen het reeds opgegeven werk 
heeft, zodat er een gelijkwaardige nieuwe start is voor iedereen. 
 
Moeder- en vaderdag 
De leerkrachten van groep 1 en 2 geven praktische tips om moederdag vorm te kunnen 
geven. De overige groepen pakken moeder- en vaderdag dit jaar samen op. 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf gaat niet meer door. We kijken naar de mogelijkheden om een 
afscheidsfoto te maken met groep 8. 
 
Schoolreizen 
De schoolreizen gaan in mei niet door. We verplaatsen alle schoolreizen (bestemmingen 
blijven hetzelfde) als volgt: 
-groep 1 t/m 6: di 01 sept. 
-groep 7:  vrij 4 sept. 
 
Mocht het niet lukken om in september de schoolreis te organiseren, dan vervalt de 
schoolreis. U krijgt dan het reeds betaalde bedrag terug. 
 
Schoolkamp / afscheid groep 8 
Het is nu nog niet duidelijk of het schoolkamp van groep 8 mag doorgaan. We hopen 
natuurlijk van wel, maar we zijn afhankelijk van de beslissingen van de overheid. 
 
Over het afscheid van groep 8 denken we nog even na. We mogen nl. geen grote groepen in 
de school plaats laten nemen. 



Verkiezingen leerlingenraad (lln.raad) 
De huidige lln.raad blijft in het nieuwe schooljaar nog even aan. Er vinden nu geen 
verkiezingen plaats. 
 
Schoolshirts 
De spaaracties en de aanschaf van de nieuwe shirts worden in het nieuwe schooljaar 
opgepakt. 
 
Voetbal- en slagbaldag woe 10 juni 
Deze gaat niet door en wordt ook niet meer dit schooljaar ingehaald. 
 
Tussentijdse rapportgesprekken 
In de week van ma 25-05 krijgen ouders op verzoek van de leerkracht een bericht om hun 
kind te bespreken, indien nodig. Afspraken worden gemaakt door de leerkracht.  
 
Cito’s 
In de maand juni worden geen CITO-toetsen afgenomen. Wel nemen we de methodetoetsen 
af. 
 
Geleende devices 
Na de meivakantie willen wij de geleende IPads terug zien op school. Inleveren op ma 11 mei 
bij meester Kroes. Uw kind geeft zelf de IPad af. De chromebooks mogen nog tijdelijk 
geleend worden. 
 
Ziekmelden leerlingen 
De leerlingen kunnen weer op de gebruikelijke manier ziek gemeld worden (bij voorkeur via 
het ziekmeldingsformulier op de website of bellen). 
 
Oud Papier Actie (OPA) 
De OPA van vrij 01-05 gaat door op dezelfde wijze als de vorige keer.  
 
Muzieklessen / Amuze / typecursus 
De muzieklessen van meester Tekke Withaar / kinderkoor Amuze / typcecursus gaan niet 
door (in ieder geval tot vrij 29 mei). Na vrij 29 mei bekijken we hoe en wat verder. 
 
Na de meivakantie gaan we heel “basic” van start. We volgen de richtlijnen vanuit de 
overheid en nemen op basis hiervan beslissingen. We realiseren ons dat iedereen zal 
moeten wennen aan de nieuwe situatie waarin het niet meer is toegestaan zomaar op het 
schoolplein te komen of even binnen te lopen. Samen lukt het ons om dit op te pakken. 
Daarin hebben wij alle vertrouwen! 
 
Ik wens u een fijne meivakantie. 
 
Namens het team. 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes, directeur 


