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Musselkanaal, 04-06-2020 
Betreft: openen school per ma 8 juni 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Per ma 08-06 a.s. gaan de basisscholen in Nederland weer open voor alle leerlingen. 
Hieronder willen wij u graag nader informeren over hoe wij de organisatie vormgeven. 
 
Schooltijden / schoolbel 
De schooltijden zijn weer als vanouds. Zie ook de mail van 26 mei. Ook de schoolbel gaat 
weer op de vertrouwde tijdstippen. 
 
Brigadiers 
De brigadiers zijn wederom present op de vaste tijden. De tijden zijn:  

Kerkstraat:erkstraat:       
12.00u-12.10u           15.15u-15.25u  
 
 
Op woe wordt er gebrigadierd (Floralaan en 
Kerkstraat) van 12.15u-12.25u. 

Floralaan:          
08.10u-08.20u                              
13.00u-13.10u           15.15u-15.25u 

 
Noodopvang 
Vanwege de volledige openstelling wordt er geen noodopvang meer geboden.  
 
Ouders in school / op schoolplein / afstand houden 
We worden geacht de aanwezigheid van volwassenen in school en op het schoolplein zoveel 
mogelijk te beperken. Dat betekent concreet dat u uw kind voor het hek afzet voor aanvang 
van school zoals nu ook reeds gebeurde bij het brengen. Uiteraard wacht u achter het hek 
als de school uit is.  
 
We rekenen erop dat iedereen zich aan de 1,5 meter afstand houdt bij het brengen en 
halen.  
 
Hekken sluiten / open  
De hekken (Floralaan en de zijpoort) zijn de op de volgende tijden gesloten: 
-08.30u-12.00u 
-12.15u-13.00u 
-13.15u-15.15u 
 
Tussen 08.00u-08.30u / 12.00u-12.15u / na 15.15u zijn de hekken open. 
 



Op het moment dat het hek gesloten is, kunt u (indien nodig) via de voordeur (Kerkstraat) 
naar binnen. Let op: de voordeur is overdag op slot. Geef even een belletje als u bij de 
voordeur staat en u nog niet naar binnen kunt.  
 
Externe begeleiders / stages / kinderkoor / muzieklessen / typecursus  
De logopediste (mw. Esther van der Wal), fysiotherapeute (mw. Corinne van Beemd), 
medewerkers Steunpunt SG Perspectief (o.a. dhr. Arnold Stevelink) en diverse 
dyslexiebegeleiders hervatten hun werkzaamheden per ma 8 juni. Zij zijn gebonden aan de 
coronaprotocollen vanuit hun vakgroep en de regels die op school gelden. Stagiaires (anders 
dan de PABO) mogen hun stageactiviteiten eveneens weer oppakken. 
 
De repetities van kinderkoor Amuze komen te vervallen tot het einde van dit schooljaar. In 
het nieuwe schooljaar pakken we het kinderkoor weer op.  
 
De muzieklessen van meester Tekke Withaar worden eveneens pas in het nieuwe schooljaar 
hervat.  
 
De typecursus die normaliter op woe plaatsvindt, vindt op een andere locatie plaats tot 
einde schooljaar. Ouders van deelnemende leerlingen zijn hierover reeds geïnformeerd. 
 
Luizen Opsporingsteam (LOT) 
Het LOT mag nog niet aan de slag i.v.m. het fysieke contact tussen volwassene en kind bij het 
onderzoeken van het hoofdhaar op de aanwezigheid van luizen of neten. Blijft u zelf zoveel 
mogelijk controleren? 
 
Tussenschoolse Opvang (TSO) 
Vanaf ma 8 juni wordt er weer TSO aangeboden. U kunt uw kind aanmelden via “Edith” > 
www.overblijvenmetedith.nl. De aanmelding is mogelijk vanaf woe 03-06-2020. Controleer 
op tijd of wachtwoord het nog doet!  
 
De TSO-medewerkers vallen onder de categorie vaste vrijwilligers op school. Derhalve is het  
toegestaan hen binnen de school toe te laten. Alle TSO-medewerkers zijn geïnstrueerd over 
de geldende protocollen. 
 
Contactmomenten / intekenen Parro 
Zie de uitnodigingsbrief voor nadere informatie hierover. 
 
Vervoer  
Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school. 
 
Thuisblijfregels gezondheid leerlingen 
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 
-bij neusverkoudheid 
-hoesten 
-moeilijk ademen / benauwdheid 
-tijdelijk minder ruiken en proeven 
-bij koorts boven 38 gr.C. 



-als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven 38 gr.C en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten heeft, 
mag het kind weer naar school en de opvang. 
-als iemand in het huishouden van de leerling getest is op corona en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven.  
-bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf 3 leerlingen per groep) neemt 
school contact op met de GGD. 
-let op: Wanneer een leerling gedurende de dag de hierboven genoemde klachten 
ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. Ook broers/zusjes worden naar huis gestuurd op 
hetzelfde moment. 
 
Zie voor meer informatie over thuisblijven: www.lci.rivm.nl/leefregels. 
 
Ziekmeldingen bij voorkeur via het ziekmeldingsformulier op onze website! 
 
Thuisblijfregels gezondheid personeelsleden 
Voor personeelsleden gelden dezelfde thuisblijfregels als voor de leerlingen. Een leerkracht 
die ziek wordt, mag worden vervangen. Het is helaas nog steeds een feit dat er een tekort is 
aan invallers waardoor de kans groot is dat een groep vrijaf gegeven moet worden. 
 
Trakteren 
Kinderen die in de laatste periode jarig zijn, mogen trakteren op school. Let op: dit moeten 
voorverpakte traktaties zijn. De traktaties worden ’s morgensvroeg afgegeven aan de 
leerkrachten. 
 
Tot slot 
Zoals de herstart met halve klassen per ma 11 mei jl. een spannend moment was voor 
iedereen, zo is de volledige herstart net zo spannend of misschien zelfs nog spannender! 
Iedereen is bekend met de regels/afspraken rondom corona. Wij rekenen erop dat 
iedereen zich houdt aan de 1,5 meter afstand bij het brengen en halen. In een vorige 
brief sloot ik af met “kop d’r veur”. We gaan er nog steeds voor met ons allen en ook 
deze stap zullen wij samen tot een succes maken!  
 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 


