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School weer open 
Zoals u uit de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft begrepen, mag met ingang van aanstaande 
maandag 8 februari 2021 de school weer open. Wel moet u het zo zien: de school gaat open in een tijd van 
pandemie. Dit betekent dat de school open gaat, maar wel binnen noodzakelijke begrenzingen van veiligheid, 
verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid. Hieronder leggen wij u dit uit. 
 
Hoe ziet de heropening eruit? 
 
Heropening - Algemene regels 
1. de school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen; 
2. de leerlingen zijn verplicht om naar school te komen; 
3. ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de afdeling leerplicht. 
 
Heropening - Gezondheid 
Leerlingen mogen naar school met: 

● neusverkoudheid; 
● chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts. 

Leerlingen blijven thuis als: 
● het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest; 
● als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 
● het kind bij iemand in huis woont die coronaklachten met koorts en/of benauwdheid heeft, totdat de 

persoon met klachten een negatieve testuitslag heeft; 
● het kind een contact is van iemand met corona; 
● het kind een huisgenoot is van iemand met corona; de leerling blijft tot 5 dagen vanaf de testafname 

thuis in quarantaine; 
○ indien de geteste huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 

dagen na de testafname weer naar school; 
○ krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact 

met de geteste huisgenoot thuis;  
○ vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag 

hij/zij uit quarantaine; 
○ als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de 

bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.  
● het kind positief getest is op corona; de leerling moet ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en 

uitzieken. 
○ de leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 

geen klachten meer heeft 
○ zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis 

● als er een besmetting is vastgesteld bij een leerling of leerkracht van een groep 
○ de hele groep inclusief de leerkracht moet dan 5 dagen thuisblijven; we gaan dan over op 

afstandsonderwijs zoals u gewend was; 
○ wanneer u als ouder/verzorger uw kind niet wil laten testen, dan blijft uw kind 10 dagen in 

quarantaine; voor die kinderen zal dan door de leerkracht een beperkte vorm van 
afstandsonderwijs worden aangeboden in die zin dat de leerkracht voor het kind een dagtaak 
klaar zal zetten, maar zonder instructiefilmpjes of online mogelijkheden voor contact met de 
leerkracht. 
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Heropening - Testen is een dringend advies van het ministerie van onderwijs 
● bij corona gerelateerde klachten bij de leerling; 
● als er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek; 
● zie ook onder het kopje ‘Leerlingen blijven thuis als’. 

 
Heropening - Start en einde schooldag 
1. Alle leerlingen komen weer naar school, op de gebruikelijke tijdstippen; dit in afwijking van het landelijk 

advies. Deze keuze hebben we gemaakt in overleg met onze medezeggenschapsraad. Immers, het is in 
het belang van u als ouders dat u uw kinderen op hetzelfde tijdstip op school kunt brengen en op kunt 
halen. 

2. Om hierbij ‘ophoping van ouders’ te voorkomen verzoeken wij u dringend om uitsluitend uw kind naar 
school te brengen wanneer dit noodzakelijk is en direct te vertrekken wanneer u uw kind heeft afgeleverd 
op school. Immers, de leerkrachten zijn dan aanwezig om toezicht te houden. Het verzoek aan u als 
ouders/verzorgers is om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen vanaf groep 
5; 

3. Wij adviseren u als ouders/verzorgers om een mondkapje te dragen bij het halen en brengen van de 
kinderen; als u bij het hek komt of het plein op komt; 

4. Ook de leerkrachten dragen een mondkapje; 
5. De ouders van de kleuters verzamelen zich bij het wegbrengen op het voetbalplein; de kleuters zélf 

verzamelen zich in de vakken van de kleuters op het kleuterplein. Komt u alstublieft niet te vroeg. De 
leerkrachten komen om 8.15 uur naar buiten. Komt u bij het ophalen alstublieft ook niet te vroeg, houd 
afstand op het voetbalplein en draag zoals gezegd een mondkapje; 

6. De ouders van de midden- en bovenbouw wachten bij het ophalen bij het hek of - als het echt druk is - op 
het plein bij het hek. Houd daarbij afstand van elkaar en draag zoals gezegd een mondkapje; 

7. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 wachten in het voor hun groep bestemde ‘vak’ op de pleinen; 
8. De kleuters hebben hun eigen looproute via de kleuteringang; 
9. De groepen 3 en 7 hebben hun looproute, om de beurt, via de hoofdingang; 
10. Groep 6 gaat naar het noodlokaal; 
11. De groepen 4, 5  en 8 hebben hun looproute, via de ingang bij de fietsenrekken. 
 
Heropening - Veiligheid in de school 
1. Bij binnenkomst in de school desinfecteren alle leerlingen hun handen;  
2. De leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen bij het lopen op de gang een mondkapje; graag een zakje 

meenemen waar het mondkapje in bewaard kan worden; 
3. De leerkrachten dragen op de gang een mondkapje; 
4. Het personeel houdt onderling 1,5 meter afstand; 
5. In de groepen 4 tot en met 8 zullen we cohorteren, dat wil zeggen dat we de kinderen in vaste groepjes 

bij elkaar laten zitten, de gehele dag door; 
6. Groep 7 gaan we tijdelijk huisvesten in het speellokaal; dit is een grote ruimte, waarmee we voor deze 

(oudere) groep de 1,5 meter afstandsgrens goed kunnen hanteren; 
7. Groep 4 gaan we tijdelijk huisvesten in het lokaal van (nu) groep 8. Voor 4 is dit een groter lokaal, 

waarmee we ook voor deze groep de 1,5 meter afstandsgrens goed kunnen hanteren; 
8. Groep 8 gaan we tijdelijk huisvesten in het lokaal van (nu) groep 7. Voor 8 is dit een groter lokaal, 

waarmee we ook voor deze groep de 1,5 meter afstandsgrens goed kunnen hanteren; 
9. We houden ‘gescheiden pauzes’, dat wil zeggen dat de kinderen per onderbouw, per middenbouw en per 

bovenbouw zullen pauzeren; 
10. In de school zullen we goed ventileren, daar biedt ons gebouw voldoende mogelijkheid voor; 

2 



 
 
 
 

3 

11. Er wordt niet gegymd in De Boei. Alle kinderen zullen - waar het weer dat toelaat - gedurende de 
schoolweek buiten op het schoolplein met hun eigen leerkracht aan sport en spel doen; 

12. Externen mogen alleen in de school komen, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht; dit met  toestemming 
van de directeur; 

13. Passend bij de maatregelen waarin de groepen zoveel mogelijk bij elkaar moeten blijven, zal RT, de extra 
begeleiding voor de kinderen en de plusklas per dag, per groep worden vormgegeven; dit betekent 
bijvoorbeeld dat onze RT-er, juf Adinda, op maandag meedraait met groep 7, om een aantal leerlingen 
van deze groep RT te geven, en een volgende dag weer een andere groep. Op deze manier kunnen we 
onze (extra) zorg & aandacht gewoon continueren en vindt er geen wisseling plaats tussen kinderen uit 
verschillende groepen; 

14. Tot de voorjaarsvakantie wordt er in school wordt geen begeleiding gegeven door externen van bijv. 
Auris, Passenderwijs etc.; 

15. De start van de Bijlesmeester is op zijn vroegst na de voorjaarsvakantie. Dit in verband met met anders 
samengestelde groepen; 

16. Tenslotte, voor de duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat u als ouders/verzorgers de school binnen 
gaat. Indien dat om een bepaalde reden toch nodig is, wordt u verzocht om aan te bellen en even buiten 
te wachten. Er komt dan iemand naar de deur.  

 
Heropening - Spullen mee terug 
Alle werkboeken, leerboeken schriften etc. moeten maandag weer mee naar school genomen worden. Dat 
geldt ook voor de Chromebooks die geleend zijn van school. Deze moeten -opgeladen!- ingeleverd worden 
zodat alle kinderen er maandag weer mee kunnen werken op school. Vergeet de oplader niet mee te geven 
alstublieft.  
 
Tot zover alle bepalingen. Een hele lijst…  
 
Ouders bedankt! 
Via onderstaande link naar het filmpje willen wij als team u (nogmaals) hartelijk danken voor uw geweldige 
hulp en inzet bij het thuisonderwijs. 
https://www.youtube.com/watch?v=_EXk4nhKuLw&authuser=0 

Vergadering medezeggenschapsraad  
Volgende week dinsdag 9 februari 2021 is er om 20.00 uur een (online) vergadering van de 
medezeggenschapsraad.. 
 
Nieuwe stagiair, Joas Leeflang, stelt zich voor 
Hoi! Mijn naam is Joas, ik ben 16 jaar en de komende 10 weken ga ik stage lopen op de Schakel. Ik doe op dit 
moment de opleiding pedagogisch medewerker op het Hoornbeeck in Gouda, wat ik een hele leuke opleiding 
vind. Het eerste jaar van deze opleiding is een basisjaar. Hierin kan ik oriënteren op drie soorten werkvelden 
namelijk: (pw) Onderwijsassistent, (mz) Maatschappelijke zorg of (sw) social work. Ik wil graag voor de 
pedagogische kant kiezen, dus daarom heb ik ook voor een stage op een (basis)school gekozen.  
 
Verder heb ik een bijbaantje bij de Karwei in Mijdrecht, hier werk ik met veel plezier. Mijn hobby’s zijn vooral 
afspreken met vrienden, nu kan dat niet echt in deze tijd, dus doen we het ook wel is online. Ik hoop een leuke 
stageperiode tegemoet te gaan. En misschien kom ik u/jou nog wel een keer tegen. Tot dan! 
 
Welkom 
Afgelopen dinsdag 2 februari is Sophie 4 jaar geworden, en vanaf dan een nieuwe leerling in groep 1b. 
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Welkom, Sophie! 
 
Rapporten nog thuis 
Verschillende kinderen hebben hun vorige rapport nog niet meegenomen naar school. Wilt u ervoor 
zorgdragen dat deze volgende week of de week daarop op school komen? Dank! 
 
Bezetting groep 8 volgende week 
Juf Willemijn gaat met ingang van volgende week woensdag 10 februari met zwangerschapsverlof; maar daar 
komen we in de nieuwsbrief van volgende week nog op terug. 
 
De leerkrachtbezetting voor groep 8 is volgende week als volgt: 
maandag: juf Willemijn 
dinsdag: juf Willemijn 
woensdag: juf Tess 
donderdag: juf Tess 
vrijdagmorgen: juf Tess en juf Dianne 
vrijdagmiddag: juf Dianne. 
 
Tenslotte 
We willen nog benadrukken: de school is ‘veilig’; u kunt met een gerust gevoel de kinderen naar school 
brengen, overeenkomstig het bovengenoemde. We hopen dat de maatregelen niet te lang hoeven te duren. 
En: samen met de kinderen zien we er enorm naar uit om ‘gewoon’ weer naar school te kunnen gaan. Door 
het afstandsonderwijs van de afgelopen periode, hebben de kinderen ook zoveel gemist…Heeft u naar 
aanleiding van het bovenstaande nog vragen: neem gerust even contact op met de directeur. 
 
We leven mee met de gezinnen in Vinkeveen die in quarantaine zitten vanwege het coronavirus. 
 
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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