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Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij zijn heel blij dat er meer versoepelingen mogelijk zijn! 

Aan de ene kant geeft het u en ons meer lucht en mogelijkheden, aan de andere kant is 

corona nog niet de wereld uit. 

We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat we allemaal 

goed gezond blijven. 

We hebben in het onderwijs nog steeds te kampen met een lerarentekort. Het is dus zaak 

dat we ervoor zorgen dat onze leerkrachten niet uitvallen vanwege corona. De komende 

periode blijven we de basisvoorschriften naleven zoals die door de overheid zijn opgesteld. 

In deze brief leest u hoe we de versoepelingen vertalen naar de Prins Mauritsschool. 

 

 

 



We zetten de versoepelingen van de overheid voor u op een rij: 

Vanaf 18 februari:  
• Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in   
       plaats van zeven dagen. Wanneer je 24 uur klachten vrij bent mag je uit isolatie.  
• Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.  
• Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. Wel moeten hier           
       de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondkapjes nog gehandhaafd worden.  
 

Vanaf 25 februari: 
• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals      
       regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.  
• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.  
• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om      
       twee keer per week een zelftest te doen blijft.  

  
 

De afspraken zoals we ze op onze school hanteren 

 

Basisafspraken 

-Er worden geen handen geschud. 

-Het dragen van een mondkapje vervalt. Het staat ouders en leerkrachten vrij om toch te 

kiezen een mondkapje te dragen.  

-We dragen er zorg voor dat de hygiënemaatregelen zoveel mogelijk worden nageleefd: 

• Handen wassen met water en zeep/ desinfecteren, meerdere keren per dag: begin 

schooldag, voor/na de pauze, na toiletgang 

• Gebruik van papieren handdoekjes 

• Hoesten en niezen in de ellenboog 

• Niet aan je gezicht zitten 

• Oppervlakten reinigen met water en zeep 

Dagelijks is er extra aandacht door de schoonmaakster en conciërge voor het schoonmaken 

van klinken, leuningen, tafeloppervlakken, enz. 

Een goede ventilatie blijft belangrijk. We zullen vaak de ramen open zetten. 

 

Ouders en externen  

Ouders met gezondheidsklachten vragen we om zich eerst te testen. Bij een negatieve test 

kunt u naar binnen. Bij een positieve test blijft u thuis. De overige basismaatregelen blijven 

ook na 25 februari gelden: gezondheidscheck, geen handen schudden, enz. 

Ouders zijn op uitnodiging ook weer welkom bij vieringen, zwanenmeren en 

groepsactiviteiten, waarbij we de hulp van ouders nodig hebben. Denk aan hulp bij het 

lezen, schoolreisje, sportdag excursies, de musical. 

 

  



Leerlingen 

Onze kinderen met klachten doen een zelftest. De zelftesten worden door school verstrekt 

aan groep 6 t/m 8. Bij een negatieve uitslag mag uw kind naar school. Bij een positieve 

uitslag blijft uw kind thuis. Maak een afspraak bij de GGD om de uitslag te bevestigen. 

Een kind dat gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij Covid19 gaat direct naar huis 

of wordt opgehaald door ouder/verzorger.  

Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk om de volgende dag opnieuw 

een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren de kinderen reuk- of 

smaakverlies dan is het nodig om een afspraak te maken bij de GGD. 

Testen is altijd vrijwillig. 

Onze kinderen van groep 6, 7 en 8 worden dringend geadviseerd om zich 2x per week 

preventief te testen met behulp van zelftesten. Het is van groot belang dat dit gebeurt en 

dat ouders erop toezien dat onze kinderen dit doen, want de zelftesten worden alleen thuis 

afgenomen.  

 

Het halen en brengen van de kinderen 

 

Dagelijks zijn de ouders weer van harte welkom!  

Zij mogen om 15:15 uur naar binnen toe. Als ouders willen, mogen ze met hun kind naar de 

klas toe lopen. Ze hebben de gelegenheid om in de klas te kijken of even een praatje te 

maken met de leerkracht tot ongeveer 15:30 uur. We hanteren dus dezelfde afspraken als 

vóór de coronaperiode. Dit geldt voor alle ouders van groep 1 t/m 8. Om een duidelijker 

beeld voor u te creëren, hebben wij dit voor u in een tabelvorm opgemaakt.  

 

Groep 1-2 

8.20 uur-8.25 uur of 
12.50 uur-12.55 uur 

Onze kinderen verzamelen zich op het plein bij de 
leerkracht op de plek die ze gewend zijn. 

8.25 uur of 
12.55 uur 

De ouders zwaaien bij het hek en onze kinderen gaan met 
de leerkracht naar binnen. 

8.30 uur of 
13.00 uur 

Start van de lessen. 

11.45 uur + 15.15 uur Onze kinderen worden door de leerkracht naar de poort 
op het plein gebracht, waar ze nu ook in en uit gaan. 
Ouders/verzorgers zijn na 15.15u van harte welkom in 
school. 

 

De coronatijd ging gepaard met veel beperkingen. Dat hebben we niet als prettig ervaren. Er 

waren echter ook goede ervaringen. Zo hebben we gemerkt dat de start van de dag in gr 1/2 

nu heel rustig is. Kinderen gaan door verschillende ingangen naar binnen, stappen 

zelfstandig de school in, doen hun jas en schoenen uit en gaan in de kring zitten. We zien dat 

het onze kinderen goed doet. De leerkrachten zien dat zelfs de jongste kinderen heel 

zelfstandig zijn. Ze zijn trots dat ze zelf hun jas en schoenen uit kunnen doen. Om 8.30 uur is 

het stil in de school en kunnen de lessen beginnen. Er is nu een duidelijke structuur en er is 

rust in de klassen en gangen. Dat geeft een plezierige start van de dag voor onze kinderen. 



We willen daarom alle ouders/verzorgers vragen, om ons als school hierin te steunen. Op die 

manier kunnen onze kinderen hun zelfstandigheid blijven ontwikkelen en kunnen wij dit 

samen blijven stimuleren. 

 

Groep 3 t/m 8 

8.20 uur-8.25 uur 
of 
12.50 uur-12.55 uur 

Onze kinderen gaan zelfstandig 
naar binnen.  

Leerkracht wacht de kinderen 
op bij de ingang van het lokaal. 

8.30 uur of 
13.00 uur 

Starten de lessen.  

11.45 uur+15.15 uur Onze kinderen van groep 4 t/m 8 
lopen zelfstandig naar buiten. 
Ouders/verzorgers zijn van harte 
welkom in school vanaf 15:15. 

Leerkracht groep 3 loopt met onze 
kinderen mee naar het plein. 

 

 

Verjaardagen  

In overleg met de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR), hebben we 

afgesproken dat onze kinderen dit school jaar nog niet mogen trakteren, omdat het ene kind 

dit jaar dan niet heeft getrakteerd en het andere wel. Begin van het nieuwe schooljaar kan 

er weer getrakteerd worden. Voor die tijd zal er opnieuw een bericht worden gestuurd 

richting ouders/verzorgers met meer informatie hierover. 

In overleg met de leerkracht zijn ouders van groep 1/2 wel van harte welkom bij het vieren 

van de verjaardagen. 

 

Tot slot 

Wij hebben u gemist en kunnen het ons goed voorstellen dat u de school gemist heeft. Zeker 

als u een zoon of dochter heeft, die pas net naar school gaat! 

We hopen u allen weer te zien in de school na de carnavalsvakantie. 

Graag tot dan! 

 

Met vriendelijke groet, 

School Management Team, Leerkrachten en Medezeggenschapsraad 

  


