
 
 
 
 

1 

Aan een ramp ontsnapt 
We hebben u er afgelopen dinsdag gelijk over geïnformeerd: we zijn als school afgelopen dinsdag toch wel                 
aan een ramp ontsnapt. Een kat die op hol slaat tijdens een rit naar de dierenarts, waardoor de automobilist                   
de macht over het stuur kwijt raakt en het schoolplein op rijdt. Het schoolhek werd geramd, het eerste                  
speeltoestel....waarna de auto tegen het tweede speeltoestel tot stilstand komt. Gelukkig waren bijna alle              
kinderen binnen en is er geen letsel ontstaan bij de leerlingen. 
 

 
 
We mogen het echt zien dat God ons heeft bewaard voor een grote ramp..... 
 
Het heeft bij de kinderen, de leerkrachten en de aanwezige ouders ook ‘veel gedaan’. Gelijk hebben we daar                  
deze dag aandacht aan besteed, door er met de kinderen over te praten. Ook hebben we onze (professionele)                  
hulp aangeboden voor omstanders (ouders). Schroom niet om ook nu nog contact met ons op te nemen.... 
 
Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen voor het herstel: herstel schoolplein, vervanging             
speeltoestellen. En daar mogen de kinderen zélf bij mee-denken!  
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Wij danken ook de politie, die heel snel aanwezig was, alsmede de gemeente De Ronde Venen voor de                  
verleende hulp voor het plaatsen van de dranghekken ter plaatse.... 
 
Ondergetekende zou dinsdag zijn verjaardag vieren op school.....het verliep allemaal heel anders.... 
 
School gaat weer open 
Afgelopen dinsdagavond is tijdens de persconferentie bekend geworden dat het basisonderwijs per 8 juni              
volledig open gaat, op voorwaarde dat in de komende 2 weken vast komt te staan dat dit veilig is. In de week                      
van 1 juni wordt hier een definitief besluit over genomen. 
 
Voor het basisonderwijs komt een nieuw protocol van de PO raad voor de periode na 8 juni. Dit protocol is                    
volgende week woensdag 27 mei 2020 klaar. Donderdag 28 mei bespreken we binnen bestuur en team wat                 
dit protocol voor onze school en organisatie betekent. Vrijdag 29 mei hopen we u te informeren over de                  
plannen na 8 juni. 
 
Alhoewel de school volledig open mag, zullen we daarin wel de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen blijven              
nemen. Immers, veiligheid en ‘niet te grote drukte’ is onze verantwoordelijkheid, ook voor het basisonderwijs.               
Dit betekent dat we schooltijden en organisatie hoogstwaarschijnlijk op een andere wijze vorm zullen geven.               
Alles, voor de veiligheid van de kinderen en van u als ouders/verzorgers. Kortom: u verneemt nog nader... 
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Dus: volgende week nog ‘helft van de onderwijstijd’  
Het bovenstaande betekent wel dat volgende week de laatste week is van ‘helft onderwijstijd’. Nog eenmaal                
de schooltijden: 

● maandag 8.30 uur tot 14.30 uur  
● dinsdag 8.30 uur tot 14.30 uur  
● woensdag: kleuters 8.30 uur tot 12.15 uur (groep 3 tot en met 8 hebben een thuis-huiswerkdag en                 

komen niet naar school) 
● donderdag 8.30 uur tot 14.30 uur  
● vrijdag voor de groepen 3 tot en met 8: 8.30 uur tot 14.30 uur 

 
Maatregelen die op school genomen zijn (nogmaals) 
We hebben op school praktisch voorbereidingen getroffen om de kinderen op een goede manier te kunnen                
ontvangen. U vindt hierbij de belangrijkste maatregelen op een rij: 

● vanaf 8.25 uur zullen de hekken open gaan. De kinderen worden niet eerder verwacht omdat er niet                 
gespeeld mag worden op het plein. Het is de bedoeling dat de kinderen dan pas komen en meteen                  
naar het vak gaan van hun groep. Op het grote plein staan de vakken voor de kinderen van groep 3                    
tot en met 8 en op het kleuterplein staan de vakken voor groep 1/2a en 1/2b. De kinderen moeten bij                    
aankomst op school meteen in hun eigen vak gaan staan.  

● alleen de kleuters komen via de hekken bij het kleuterplein binnen. Dit is dus anders dan normaal! We                  
willen u vragen om evt broers en zussen via hun eigen hek het plein op te laten gaan.  
De groepen 3, 4 en 5 maken gebruik van de hek tegenover de hoofdingang en de kinderen van groep                   
6, 7 en 8 gebruiken het hek bij de fietsenrekken. 

● alleen de ouders van kinderen in groep 1 tot en met 4 mogen met hun kinderen het plein op en op                     
gepaste afstand van andere volwassenen blijven wachten tot de leerkracht er is. Daarna vragen we               
jullie om meteen te vertrekken van het schoolplein. 

● bij binnenkomst zullen alle kinderen hun handen schoonmaken. In de lokalen zijn ook pompjes              
desinfecterende handgels aanwezig zodat de kinderen hun handen op allerlei momenten kunnen            
reinigen. In elk lokaal staat ook een fles oppervlaktespray die de leerkracht zal gebruiken om               
materialen die veelvuldig gebruikt worden, schoon te maken. Bij de kleuters kunt u denken aan               
spelmateriaal maar ook deurklinken, kranen etc. 

● u begrijpt dat toiletgebruik ook aan strengere regels is gebonden. We zullen uitgebreid uitleggen aan               
de kinderen wat ze moeten doen. Maar heel belangrijk is dat we willen dat alle kinderen voordat zij                  
naar school komen, thuis naar het toilet zijn geweest. 

 
Evaluerende vragen aan u als ouders/verzorgers 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en die van uw kind(eren) in de ‘thuisonderwijs periode’ die nu                  
(gedeeltelijk) achter ons ligt.  
 
De kinderen komen inmiddels weer naar school, voor andere kinderen zal dit binnenkort misschien ook weer                
gaan gebeuren. We  willen we hem/haar zo goed mogelijk opvangen en onderwijs kunnen geven.  
 
Wilt u daarom onderstaande vragen beantwoorden en deze aan de leerkracht per mail terug sturen ?  
 
Is er in de naaste omgeving sprake geweest van corona? Wat heeft uw kind daar van gemerkt? En hoe heeft                    
hij/zij daar op gereageerd? 
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Hoe heeft uw kind zich ontwikkeld op het gebied van taal en rekenen, denkt u?  
 
En op welke andere gebieden heeft uw kind (veel) geleerd volgens u?  
 
Welke spelletjes/activiteiten deed uw kind vooral naast de schooltaken?  
 
Waarom heeft hij/zij weer zin in school? Of waarom niet? 
 
Alvast dank voor het invullen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
De leerkrachten van de Schakel  
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
 


