
 
 
Meteren, 26-08-2020 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
We zetten een volgende stap in deze Corona tijd. Het is grotendeels een voortzetting van het                
beleid van voor de grote vakantie 
Wij volgen de regelgeving van de overheid in gezamenlijkheid met de 22 scholen van              
stichting Fluvium, eventueel aangepast aan de locale situatie en grootte van de school. 
 
We houden in acht dat het kind centraal staat en dat we uw kind(eren) benaderen en helpen                 
zoals dat vanuit gezonde opvoedkunde gewenst is. We helpen de kinderen zo goed mogelijk.              
We troosten, slaan een arm om een kind en plakken pleisters als dat nodig is. 
 
Ziek zijn  
Is uw kind ziek, dan houdt u uw kind thuis. Bij een kleine verkoudheid kan uw kind naar 
school. Wel voldoende papieren zakdoekjes meegeven!! 
Is er sprake van koorts dan blijft uw kind thuis. Uw kind blijft ook thuis als een gezinslid 
verkouden is en koorts heeft! Uw eigen beoordeling is daarbij belangrijk, bij twijfel kunt u de 
leerkracht bellen.  
Natuurlijk hebben de leerkrachten ook een oordeel over de mate van verkoudheid. Wij zullen 
van onze kant het aangeven als wij vinden dat het kind thuis moet blijven. We vragen u dan 
eventueel het kind op te halen. 
Wij vertrouwen erop dat een ieder dit naar eer en geweten opvolgt. 
Zonder uitzondering moet een leerling of leerkracht met klachten naar huis. 
Als een leerling ziek wordt, wordt het kind direct opgehaald door ouder / verzorger. 
 
Hygiënische regels 

- was regelmatig je handen, 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen             
goed drogen (voordat je van huis vertrekt en als je weer thuis komt; als je de klas in                  
komt; als je je neus hebt gesnoten; voor het eten; na een toiletbezoek), 

- hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, 
- gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg, 
- elkaar geen handen geven, 
- zit niet aan je gezicht, 
- thuis nog even naar het toilet! 
- trakteren is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. 
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Terugkeer risicogebieden 
Wanneer u en uw gezin een risicogebied hebben bezocht en in quarantaine moeten, wil ik u                
vragen mij daarvan op de hoogte te stellen en aan te geven met ingang van welke dag uw                  
kind weer naar school mag.  

 
Naar school 
Kinderen komen in principe zelfstandig en lopend naar school! 
Ouders mogen in principe niet het schoolplein op of de school in! 
We gaan over naar het normale rooster. We vragen de kinderen niet te vroeg naar school te                 
sturen, maar in principe kunnen de kinderen vanaf 8.15 of 12.45 uur richting lokaal. 
De groepen 1/ 2 starten om 8.30 uur. De kinderen gaan zelfstandig naar binnen, dit kan                
vanaf 8.15 uur en 12.45 uur.  
 
Elk leerjaar zijn eigen ingang 
1 / 2 kleuter hek en kleuteringang 
3 / 4 hek boomgaard ingang hoge (bij) gebouw) 
5 / 6 hek hoofdingang en hoofdingang 
7 / 8 hek kruispunt fietspaden en zij ingang 
 
Onderwijs op school 
De kinderen komen weer alle dagen naar school. 8.00 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot                 
15.00 uur. Op de woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur. 
 
Tussenschoolse opvang 
Tussen de middag vindt er weer tussenschoolse opvang plaats. De kinderen houden wel             
zoveel mogelijk 1,5 m. afstand van de volwassenen. 
 
Naschoolse opvang 
De Kinderopvang Rivierenland  start vanaf 15.00 uur.  
 
Ventilatie 
Op de ods Meester Aafjes is sprake van mechanische (niet circulerende) ventilatie. Wij zullen              
in combinatie met het openzetten van de ramen en het regelmatig luchten van de kinderen (                
in de pauze) zorgen dat het binnenklimaat zo optimaal mogelijk is.  
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Naar huis gaan en ophalen van kinderen 
Direct naar huis, niet blijven spelen. De kleuters worden door 1 ouder opgehaald. Wachten              
op het pleintje voor de school. Kijk hoe laat dat is voor uw kind. Houd afstand! 
 
Wij vragen uw begrip, ook al heeft u een andere mening.  
In nauw overleg met de medezeggenschapsraad monitoren we dit beleid en zullen we het              
aanpassen waar het nodig is, of kan. 
 
Namens het team van de ods Meester Aafjes, 
 
vriendelijke groet,  
 
Willem Snel 
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