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Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren 

 

Kenmerk: UIT20200828/KvV - kennisgeving omtrent coronavirus 

 

Maurik, 28 augustus 2020 

 

Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren n.a.v. start schooljaar 2020-2021 

 

 
 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Ik hoop dat u allen van een vakantie heeft genoten. Deze zal al dan niet aangepast zijn geweest. Ook 

het komende schooljaar zullen we nog aangepast moeten starten. 

De scholen handelen allemaal binnen onderstaande kaders, maar passend bij hun populatie, 

leerlingaantal, beschikbare leerkrachten, grootte van de school en plein. 

 

De regels waar alle scholen van BasisBuren zich aan houden zijn de volgende: 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 31 augustus weer volledig naar school.  

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

leerkracht en leerling hoeft geen 1,5 m afstand bewaard te worden, aangezien onze 

leerlingen allemaal jonger dan 13 jaar zijn. 

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

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

4. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school. Mocht dit echt noodzakelijk zijn, dan is er 

eerst overleg met de directie. Op het plein kan dit per school verschillen, afhankelijk van de 

ruimte die er gebruikt kan worden. 

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

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

 

Wij volgen verder de richtlijnen van de RIVM. Zie ook: RIVM PO. 

Dit houdt onder andere in dat als kinderen ouder dan 6 jaar erg verkouden zijn, thuis moeten blijven. 

Constateren we op school dat een leerling zich niet lekker voelt, zal er contact worden opgenomen 

met thuis om deze leerling op school op te komen halen. Na 24 uur klachten vrij te zijn geweest, mag 

de leerling weer naar school. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Wanneer u terug bent gekomen uit een ’rood of oranje` land wordt geadviseerd om 10 dagen in 

quarantaine te gaan. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Zij mogen gewoon naar school en 

aan sportactiviteiten deelnemen. 

Mocht een gezinslid positief testen op corona, dan moet ook het kind jonger dan 12 jaar thuisblijven. 

Ook dit zijn 10 dagen in thuisquarantaine. 

  

De informatie in deze brief is geldend tot de herfstvakantie of totdat er vanuit het kabinet andere 

berichtgeving volgt. Uiteraard wordt u door ons dan op de hoogte gesteld. 

 

We gaan er vanuit met deze brief u goed te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben, 

dan kunt u terecht bij de directie van de school. 

 

Pas goed op u zelf en elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, . 

 
Krista van Vreeswijk 

directeur-bestuurder 


