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Basisregels Primair onderwijs 

• Medewerkers houden (waar het kan) 1.5m afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1.5m afstand van 
te houden van elkaar en medewerkers. 

• Er worden geen handen gegeven. 

• De kinderen wassen hun handen als ze de klas binnen komen aan het begin van de dag. 

• Er wordt elke pauze en voor school een kwartier geventileerd in alle lokalen. 

• Dringend advies aan medewerkers en leerlingen in klas 6-7-8 om zichzelf 2 keer per week te testen met 
een zelftest. Op onze school worden geen medische handelingen bij kinderen uitgevoerd. Het is de 
verantwoording van ouders om zelf bij hun kinderen thuistesten af te nemen.  

• Dringend advies; Leerlingen van groep 6-7-8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de 
school bewegen. In de klas mag het mondkapje af. 

• Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Ook bij milde 
verkoudheidsklachten als een snotneus. 

• Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. 

• We hanteren looproutes en gespreide pauzetijden. 

• Medewerkers die niet op school hoeven te zijn werken vanuit huis. 

• Vergaderingen zijn online. 

• Ouders en verzorgers komen niet in de school tenzij het echt niet anders kan. Alle leerlingen  
 

Jaarfeesten en activiteiten:  

• De kleuterklassen en de groepen 3 en 4 zullen op maandag 29 november onder schooltijd de adventstuin 
lopen. Hierbij zijn geen ouders aanwezig.  

• De Sintviering van vrijdag 3 december ziet het er voor de kinderen als een normale Sintviering uit. Sint en 
piet komen in de klas. Zij zijn vooraf getest. Echter bij de intocht op het schoolplein kunnen we geen 
ouders toestaan. Ook kijken bij het hek is op die dag niet mogelijk.  

• De Sintcadeaus worden door de klassenouders buiten school ingezameld en op 2 december  na school 
afgeleverd in de klas.  

• We vieren kerst in de eigen klas. Er wordt geen kerstspel of Paradijsspel opgevoerd, omdat dit niet 
mogelijk is binnen 1,5m.  

 

• Kalender: 
De speciale activiteitendagen / uitstapjes, gaan niet door. 
Het kerst- en paradijsspel gaan niet door. 
Donderdag 23 december wordt een lange dag.  
Vrijdag 24 december blijft een korte dag tot 13.15u 
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Volwassenen in school: 

• Gesprekken over uw kind worden bij voorkeur gevoerd via de digitale weg.  

• Ouders komen alleen de school binnen op afspraak.  

• Daar waar de veiligheid binnen het onderwijsproces in het gedrang komt zal er ouderhulp in worden gezet 
als dit op geen andere manier te ondervangen is.  

• Onder schooltijd ontvangen we externe partners die de ontwikkeling van de school of van kinderen 
stimuleren, zoals: Mensen van het samenwerkingsverband, Ambulante Begeleiders, vakleerkrachten en 
trainers voor dyslexie.  

• Ouderavonden vinden tot de kerst geen doorgang of tot de maatregelen wijzigen. 

• Er zijn geen ouders bij de verjaardagen van de kleuters.  

• De ouderhulp in de vorm van biebouders en poetsouders is toegestaan.  
Met in achtneming van de 1,5m waar mogelijk tot de kinderen.  

• Met verjaardagen van kinderen mogen er enkel gezonde voorverpakte traktaties worden uitgedeeld. Dit 
kan ook fruit met een schil zijn.  

• De Rups is dicht. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


