
 

 

Beste ouders / verzorgers, 

  Alle kinderen weer de volledige week naar 

school! 

Op 8 juni aanstaande mogen de basisscholen 

weer volledig open. 

Uiteraard zullen wij ons weer aan regels 

moeten houden. 

Op donderdagavond 28 mei ontvingen wij het 

nieuwe protocol van de PO-raad (raad Primair 

Onderwijs). 

Wij houden ons steeds aan de protocollen van   

 de PO raad.  

 

De spelregels 

De nieuwe spelregels zijn nagenoeg hetzelfde als in het vorige protocol. 

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op 

de scholen in het basisonderwijs:  

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  

8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  

 

Met de kinderopvang is reeds  overleg geweest 

over de nieuwe inrichting van de dag aan de hand 

van dit protocol.  
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Vervolg continurooster (vijf-gelijke-dagenmodel). 

Het nieuwe protocol geeft opnieuw aan zo min mogelijk ‘verkeer’ tussen de middag te hebben en 

de kinderen op school te houden. 

Voor de coronacrisis hielpen er vrijwilligers bij de tussen de middag opvang: meestal ouders. 

Ouders mogen conform de protocollen de school nog niet in. 

Terug gaan naar het rooster van voor de 

crisis, zou betekenen dat de leerkrachten 

tussen de middag een uur en een kwartier 

voor de kinderen moeten zorgen. 

Het is echter niet wenselijk dat 

leerkrachten van 8.30 tot 15.15 uur achter 

elkaar met de kinderen bezig zijn. Ook CAO 

technisch gezien niet.  

Door dit alles zijn wij genoodzaakt het 

continurooster (vijf dagen van 8.30 – 14.00 

uur de kinderen op school) te blijven 

hanteren tot de zomervakantie.   

Het is niet echt een keuze maar wij vinden het de 

meest verstandige en veilige oplossing. 

 

BSO  

Voor de ouders van de kinderen die naar de BSO gaan, betekent dit een uur extra BSO. 

Dat brengt kosten met zich mee. 

De gemeente Veere neemt deze extra kosten tot de zomervakantie voor haar rekening. Met 

dank aan Cora Israel van de gemeente Veere! 

Dank zij haar hebben wij alles meteen heel snel kunnen regelen. 

 

Pinksterweekend 

Alle kinderen zijn vrij tot volgende woensdag 3 juni. Dan worden de kinderen van Cohort B op 

school verwacht en de kinderen van Cohort A maken hun huiswerk. 

We wensen u een heel fijn Pinksterweekend! 

  

  

Vriendelijke groeten namens het 

team, 

Theuny Hoekstra-Flikweert 

  


