
NIEUWSBRIEF 4 mei 2020 
 

Beste ouders / verzorgers, 
  
Als vervolg op de mail die u op 23 april ontving, het volgende:  
Uit de persconferentie van 21 april jongstleden bleek dat de kinderen vanaf 11 mei weer voor de helft 
van de tijd naar school mogen. 
Wij zijn vervolgens meteen van start gegaan met de voorbereidingen hiertoe. 
Er zijn spelregels waaraan wij ons moeten en willen houden. 
Wij volgen het protocol van de PO raad (raad voor het primair onderwijs) en geven gehoor aan de 
oproep van onze overheid. 
Dit protocol is door de directeuren uitgewerkt voor onze scholen. De directeuren van onze Primas-
scholen hebben onderling veelvuldig overleg gehad. 
Veel zaken zijn voor alle Primas-scholen hetzelfde. Een aantal zaken verschilt echter per school. 
Dat komt doordat het leerlingenaantal, het aantal groepen en de beschikbare ruimte overal anders 
zijn. 
Er zijn contacten geweest met de GGD, de Veiligheidsregio, schoolbesturen uit Zeeland, de 
kinderopvang, de schoonmaak, leveranciers, de MR-en, GMR, toezichthoudend bestuur, gemeentes en 
natuurlijk de leerkrachten. 
Leerkrachten hebben overleg gevoerd, lesprogramma aangepast en kinderen in groepen (cohorten) 
ingedeeld. 
Wij hebben met z’n allen geprobeerd om alles voor iedereen zo goed mogelijk te regelen. Dat 
is meestal, maar niet altijd, gelukt. Graag uw begrip hiervoor. 
De situatie waar wij mee te maken hebben is echter zo uitzonderlijk dat wij wellicht dingen over het 
hoofd hebben gezien. 
Daar waar nodig en mogelijk zullen wij aanpassingen doen. 
  
De komende dagen worden schoolgebouw en lokalen anders ingericht en bereiden onze leerkrachten 
zich voor op de komst van de kinderen. Niet alleen het lesprogramma zal aandacht krijgen maar ook 
het welzijn van de kinderen. 
  
Wij willen u, ouders/verzorgers heel hartelijk bedanken voor al uw inspanningen in de afgelopen tijd. 
Dat was niet niks! Onze grote waardering daarvoor. Wij gaan het vanaf 11 mei, gefaseerd, van u 
overnemen. 
Ook gaat onze dank uit naar al onze leerkrachten: hun inzet, inventiviteit en toewijding is bijzonder! 
Ook voor hen is alles anders, zijn er vragen en onzekerheden, maar zij staan klaar voor uw kinderen. 
Daar zijn wij heel dankbaar voor. 
  
In het belang van ieders gezondheid blijven we de regels volgen en houden vol! 
Hopelijk kunnen wij dan spoedig een volgende stap zetten en alle kinderen weer elke schooldag 
ontvangen. 
 
  

          Wij zien er naar uit om de kinderen weer te mogen ontvangen!  
  

      Namens alle directeuren van onze scholen, 
  

      Agnes de Jong, Primas-scholengroep 
 
 
 
 
 

 

 
  



Aan alle ouders en kinderen. 
 
Op 11 mei mogen de scholen weer beginnen. In eerste instantie voor 50%. 
Dat vinden we heel fijn en we hopen in juni weer voor 100% aan de slag te kunnen. 
Het heeft flink wat maatregelen tot gevolg; enerzijds om er voor te zorgen dat alles veilig gebeurt voor 
kinderen, leerkrachten en ouders; anderzijds dat we die halve tijd zo optimaal mogelijk kunnen benutten 
om de kinderen les te geven. 
In deze brief de afspraken voor school en de uitwerking voor kinderen en ouders (planning, verdeling, 
werkschema, e.d.). 
 

Maatregelen en afspraken. 
De belangrijkste maatregelen zijn dat we de komende periode zullen werken met een continurooster; 
elke dag van 8.30-14.00u. Zo hoeven ouders maar één keer per dag hun kinderen te brengen en halen. 
Het betekent ook dat alle kinderen overblijven op school. De leerkracht zal met de kinderen lunchen. 
De kinderen nemen eten en drinken voor tussendoor en voor de lunch mee! 
 

Een andere belangrijke maatregel is dat we werken in twee shifts en dat kinderen steeds een dag naar 
school komen en een dag thuis zijn (met huiswerkopdrachten). 
Dat betekent dat de dagen waarop kinderen naar school gaan per week verspringen.  
Zo garanderen we de 50% onderwijstijd én houden rekening met de vrije dagen i.v.m. Hemelvaart en 
Pinksteren.  
 

6, 7 en 8 mei 
Op 6 mei krijgen de kinderen nog geen onderwijs op afstand.  
Op deze dag verzorgen de collega’s (t)huiswerkopdrachten voor 7 en 8 mei.  
De opdrachten voor groep 3-8 worden via de mail of chat doorgegeven. 
Voor de kinderen van groep 1-2 kunnen er donderdagochtend spullen worden opgehaald (9.00u A-F / 
9.30u G-N / 10.00u O-S / 10.30u V-Z). De kinderen van groep 7-8 krijgen hun werk thuisbezorgd! 
De kinderen van de bovenbouwgroepen kunnen op 7 en 8 mei bij ‘hoge nood’ contact opnemen via 
Teams. We hebben die dagen nodig om de klassen in te richten en het onderwijs vorm te geven voor 
11 mei en verder.  
Uiteraard zijn we per mail en (’s ochtends) telefonisch bereikbaar voor ouders die vragen hebben. 
Het is de bedoeling dat de kinderen alle spullen van school (boeken, schriften, huiswerkmappen, 
werkboeken, agenda’s, leesboeken, etc.) op hun eerste schooldag (11 of 12 mei) weer meenemen naar 
school! 
 

11 mei en verder 
Het plan dat wij hebben richt zich op de komende 4 weken, tot en met 5 juni. 
De kinderen worden verdeeld in twee shifts. We kiezen voor jaargroepen, zodat de leerkrachten zo 
efficiënt mogelijk les kunnen geven. 
Deze shifts staan vast, het is niet mogelijk onderling te ruilen.  
Waar het niet is gelukt om broertjes/zusjes in dezelfde shift te plaatsen, is overleg geweest met de 
ouders. 
 

Indeling kinderen in shifts 
 

SHIFT 1: 
groep 1-2 Laura, Fleur, Maxim, Emilia, Melle, Feline, Evie, Mia, Thijs, Veerle, Noah 
groep 3 Ginger, Jelle, Benthe, Levi, Mart, Raúl, Dana, Lise, Catootje, Matteo, Dévin, Tim 
groep 5 Gijs, Sidney, Casper, Noémi, Joëlle, Daan, Nienke, Silvan, James, Noah 
Groep 7 Anouk, Tessa, Jasmijn, Martijn, Linn, Naomi, Lisa, Jordan, Esmée 

 

SHIFT 2: 
groep 1-2 Lieke, Isa, Lucas, Fébe, Mats, Tim, Fenna, Sanne, Roos, Noor 
groep 3 Simon, Nalysha, Amber, Sarah, Keano 
groep 4 Manon, Evi, Sebas, Amy, Lynn, Milan, Jannick, Aaliyah, Kasper, Julian 
Groep 6 Silvester, Quin, Mirte, Clifford, Eli, Hidde, Guus 
Groep 8 Rosalie, Maud, Sjoerd, Sara, Joachim, Asley, Casper, Carice, Lasse, Janneke 

 



Welke shift krijgt op welke dag les? 
We hebben een schema gemaakt tot en met 5 juni. Er vallen verschillende dagen uit vanwege 
vakantiedagen. Met onderstaande verdeling gaat elke shift 8 dagen naar school.  
 

Maandag 11 mei Shift 1  Maandag 25 mei Shift 1 
Dinsdag 12 mei Shift 2  Dinsdag 26 mei Shift 2 
Woensdag 13 mei Shift 1  Woensdag 27 mei Shift 1 
Donderdag 14 mei Shift 2  Donderdag 28 mei Shift 2 
Vrijdag 15 mei Shift 1  Vrijdag 29 mei Shift 1 
Maandag 18 mei Shift 2  Maandag 1 juni Pinkstervakantie 
Dinsdag 19 mei Shift 1  Dinsdag 2 juni Pinkstervakantie 
Woensdag 20 mei Shift 2  Woensdag 3 juni Shift 2 
Donderdag 21 mei Hemelvaartsvrij  Donderdag 4 juni Shift 1 
Vrijdag 22 mei Hemelvaartsvrij  Vrijdag 5 juni Shift 2 
     

Onderwijs op afstand 
Op de dagen dat een groep geen fysiek onderwijs ontvangt, wordt er onderwijs op afstand 
georganiseerd. De leerkrachten maken een weekplanning. Op de dagen dat de leerlingen thuis zijn, 
werken zij zoveel mogelijk zelfstandig aan de opgegeven taken en werkpakketten.  De leerkracht 
staat immers voor de groep en is niet te bereiken voor hulp op afstand.  
 

Wanneer krijgen de leerlingen onderwijs op afstand? 
 Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn. 
 Als er lesuitval is (fysiek) door ziekte van de leerkracht. 
 Als de leerling ziek is (lichte klachten) kan de leerling zelfstandig werken. 

 

De lestijden 
De lestijden starten om half negen. 
Hierbij gelden de volgende regels: 
 Kinderen van groep 5-8 komen zoveel mogelijk zelfstandig en zo laat mogelijk naar school. Ze 

gebruiken, net als anders, het hek aan de Pieterstraat en wachten op het bovenbouwplein tot de 
leerkracht hen begroet en naar binnen vraagt. Jas en tas gaan mee naar de klas. 

 Kinderen van groep 1-4 die niet zelf naar school komen worden door één ouder gebracht. 
 Ouders komen niet op het schoolplein. 
 De leerkrachten uit groep 1-2 en 3-4 zullen vanaf 5 voor half 9 de kinderen bij het hek ontvangen 

en naar binnen vragen. Kinderen nemen hun jas en tas mee naar de klas. 
 Houd het afscheid zo kort mogelijk.  
 Ouders houden zelf buiten het plein voldoende afstand en ruimte. 
 Ouders die met de auto komen zetten de auto op de Kaai of bij de Grote kerk. 

Voor kleuters zal de eerste keer dat ze weer naar school komen misschien heel spannend zijn.  
Juf Inge denkt nog na over een mogelijkheid om dat vóór of op 11 mei voor kinderen (waar dat voor 
nodig is) voor te bereiden.  
 

Noodopvang 
Indien er opvang nodig is op de dagen dat een leerling niet ingeroosterd staat, wordt dit  
minimaal 1 dag van tevoren aangevraagd via de mail: magdalon@primas-scholengroep.nl  
Indien er tenminste één ouder in de vitale sector werkt, kan er gebruik gemaakt worden van de 
noodopvang. 
 

Contact met de leerkracht? 
De ouders komen niet in de school. Communicatie met de leerkracht verloopt via mail of telefoon.  
 

Gaan we naar de gymnastiek? 
Er wordt geen bewegingsonderwijs gegeven in de gymzaal. Wel gaan we lekker veel naar buiten.  
Elke groep afzonderlijk van de andere groep. 
 

 
 
 

mailto:magdalon@primas-scholengroep.nl


Veiligheid en hygiëne? 
De kinderen hoeven geen anderhalve meter afstand te houden. Leerkrachten wel. 
Bij de inrichting van de klassen is hier rekening mee gehouden. 
In elke groep is een plexiglazen scherm, zodat leerkrachten individuele instructie of ondersteuning 
kunnen geven binnen de anderhalve meter. 
Er worden met de kinderen afspraken gemaakt over toiletbezoek, handen wassen op diverse 
momenten, e.d. In alle zeepdispensers zit desinfecterende zeep. 
Met de schoonmaakster wordt afgesproken dat elk lokaal dagelijks grondig wordt schoongemaakt. 
Leerkrachten zullen zelf tussendoor regelmatig veelgebruikte zaken reinigen; deurkrukken, tafels, 
gezamenlijke materialen, toiletten, e.d. 
 

Afspraken over het eten en drinken 
 Iedereen wast goed de handen voor het bereiden en eten van fruit/lunch. 
 De kinderen delen geen voedsel. 
 Verjaardagen worden wel gevierd, maar zonder traktatie.  
 De kinderen zitten tijdens het eten van fruit/lunch apart, aan de eigen tafel. 
 De kinderen hebben een theedoek bij zich bij wijze van tafelkleedje. 

 

Zit uw kind in groep 1 en 2? 
 Laat de kinderen kleding aantrekken, die ze zelfstandig kunnen aan- en uitdoen en vast-      

gemaakt (ook schoenen!). 
 Geef eten en drinken mee dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen lastige bekers, maar 

pakjes e.d.; schoongemaakt fruit). En in bakjes die ze zelf open en dicht kunnen doen. 
 Het is belangrijk dat de kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen. Indien nodig en mogelijk 

thuis oefenen! LAAT ZE VOOR SCHOOLTIJD OOK NOG EVEN NAAR HET TOILET GAAN! 
 In de huishoek worden verkleedkleren niet gebruikt en het speelmateriaal waar kinderen een 

maaltijd mee naspelen wordt weggehaald. 
 

Naschoolse opvang KOW 
Kinderen kunnen alleen gebruik maken van de BSO op de dagen dat de kinderen fysiek naar school 
gaan. KOW zal de ouders nog informeren over de manier van aanmelden. 
 

Zieke leerlingen? 
Leerlingen mogen niet naar school als er sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met 
milde symptomen zoals een verkoudheid moet de leerling thuisblijven totdat hij of zij 24 uur 
klachtenvrij is. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts of benauwdheid) heeft 
(gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde 
klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval 
mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen. Bij lichte klachten werken de kinderen 
thuis (zelfstandig) aan hun taken. Is een kind ziek dan meldt een ouder dat telefonisch (0118506021). 
 

Leerplicht. 
Ouders mogen er voor kiezen hun kind(eren) nog niet naar school te laten gaan.  
Bij deze de vraag dit z.s.m. door te geven, zodat we er bij de voorbereidingen rekening mee kunnen 
houden. 
De leerkrachten vanaf groep 3 zullen de huiswerkopdrachten ook voor deze kinderen doorgeven. 
Voor ouders van 4-jarigen die twijfelen is het wellicht goed te weten dat deze kinderen nog niet 
leerplichtig zijn. 
 

Tenslotte 
Alle extra activiteiten, zoals sportdag, schoolreis, etc. zijn afgelast.  
Voor de invulling van het afscheid van groep 8 wordt naar alternatieven gezocht. 
Ook de activiteiten rond het nieuwe schoolplein liggen op dit moment stil.  
We hopen dat na de zomervakantie weer te kunnen oppakken! 
 
 

Namens het team, 
Ruud. 


