
                                                                                                        Buren, 5-2-2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vanaf maandag 8 februari gaan wij weer open. We kijken er naar uit om alle kinderen weer op onze 
school te verwelkomen. Natuurlijk doen we dat met de nodige voorzorgsmaatregelen. 
 
Ook dit keer volgen wij de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in het schrijven van BasisBuren, gestuurd 
aan allen op 4-2-2020. 
 
In deze brief maken wij duidelijk hoe de richtlijnen in praktijk worden gebracht op de Beatrixschool. 
 
Schooltijden 
 
Wij hanteren onze normale schooltijden. 
 

maandag 8.30 – 14.30 uur 

dinsdag 8.30 – 14.30 uur 

woensdag 8.30 – 12.30 uur 

donderdag 8.30 – 14.30 uur 

vrijdag 8.30 – 12.30 uur 

 
We hebben niet gekozen voor gespreide begin en eindtijden omdat onze school beschikt over drie in-
/uitgangen (zie deurenschema beneden) waardoor een zeer gespreide binnenkomst (en vertrek) 
mogelijk is. Wel is het van belang om rekening te houden met onderstaande regels. 
 
Aankomst en vertrek 
 

- Het is niet toegestaan dat ouders/verzorgers de school en het schoolplein betreden; 
- De schooldeuren gaan om 8:20 open. Graag niet eerder komen, om samenkomst op het 

schoolplein te vermijden; 
- Alle leerlingen lopen zelf direct bij aankomst de school in, ook de kleuters. Op het plein is altijd 

iemand aanwezig die hierbij kan ondersteunen. Zie deurenschema hieronder. 
- Alleen op de eerste maandag staan de leerkrachten van groep ½ op het plein om de kleuters 

te verwelkomen. Zij zullen de kinderen er op voorbereiden dat zij daarna ook zelfstandig naar 
binnen komen. 

- Bij het uitgaan van school: graag buiten het hek wachten om kind(eren) op te vangen en direct 
naar huis gaan; 

- Graag met maximaal één volwassene uw kind naar school brengen of ophalen. Dit om 
onnodige drukte te voorkomen; 

- Gelieve niet te parkeren of te stoppen voor de ingang van het hek om opstopping en drukte te 
voorkomen. 

 
Deurenschema: 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 komen en gaan door het hoofdhek en de hoofdingang aan de 
voorkant van onze school naar binnen. 
De leerlingen van de groepen 3/5, 4 en 6b  komen en gaan bij de ingang van de fietsenplaats/ 
sporthal naar binnen en naar buiten.  
De leerlingen uit de groepen 6a, 7 en 8 komen door het kleine zijhek en lopen via hun eigen ingang 
naar binnen en naar buiten. 
 
Groepen in hun eigen bubbel 
 
Ons gebouw en de grootte van de groepen maken het apart houden van onze 10 groepen mogelijk. 
De ruimte binnen onze lokalen maakt het niet mogelijk om kleinere groepen te formeren binnen de 
eigen groep, die onderling 1,5m afstand kunnen houden.  
In de gangen hoeven er door de leerlingen van groepen 7 en 8 geen mondkapjes gedragen te 
worden, omdat wij ervoor zorgen dat de groepen elkaar niet tegenkomen op de gang. De ene groep 
gaat pas naar buiten als de andere groep weer binnen is.  



De leerlingen spelen met twee groepen tegelijk buiten. Ons plein is groot genoeg om de groepen vrij 
van elkaar te laten spelen en te voldoen aan de richtlijnen (niet langer dan 15 minuten binnen 1,5m 
afstand van elkaar zijn). Ook hier gaat eerst de ene groep naar binnen, daarna de andere groep. 
Voor groep 3/5 betekent dat, dat zij zolang het nodig is, gymmen en buitenspelen als groep 3/5. 
Gym gaat door. 
 
Onderwijs 
 
De kinderen hebben voor de lockdown hun boeken en schriften etui en eventueel chromebook 
meegenomen naar huis. Denkt u er aan deze weer mee te geven (ook eventuele boeken die al uit 
waren).  
De gymnastieklessen zullen weer volgens rooster starten. Denkt u ook aan het meegeven van de 
gymkleding? 
Helaas kunnen de lessen binnen het creatief plein nog niet plaatsvinden. De leerlingen krijgen de 
creatieve lessen in hun eigen klas. 
De Argonauten starten woensdag wel. De leerlingen uit dezelfde klas werken met elkaar samen. Zij 
kunnen voldoende afstand houden van een groepje uit een andere klas. 
Ook de Kameleon groep start weer, ook hier kunnende leerlingen uit de verschillende groepen 
voldoende afstand houden van elkaar. Werken met BOUW is niet mogelijk i.v.m. het mixen van 
leerlingen uit verschillende groepen. 
 
Quarantaine 
 
Iedere week krijgt uw kind een weektaak in de klas (groep 3 t/m 8). Mocht uw kind of de groep in 
quarantaine moeten, dan krijgen de kinderen deze weektaak met benodigde schoolspullen mee naar 
huis. Chromebooks kunnen wij dan niet meegeven, omdat we deze in de andere groepen nodig 
hebben. 
Ook krijgt uw kind volgende week een “noodpakket” werkjes mee naar huis. Dit is voor het geval een 
kind positief test op corona in het weekend en de klas dan thuis moet blijven. Het is dus niet de 
bedoeling dat uw kind deze werkjes zomaar thuis gaat maken. 
Zieke kinderen krijgen geen werk mee naar huis. 
 
Via de Klasbord app en e-mail zult u zo snel mogelijk geïnformeerd worden, wanneer bij school 
bekend is dat een klas in quarantaine moet. Houd u deze alstublieft in de gaten. 
 
Tijdslijn quarantaine: 
Als er een besmetting wordt vastgesteld bij een of meer kinderen in de klas blijft de hele klas thuis.  
Op dag 5 kunnen de kinderen getest worden. Het tellen van de 5 dagen start op de dag dat er bij een 
leerling corona is geconstateerd. De testuitslag is bekend op dag 5 of 6 en bij een negatieve uitslag 
kunnen de kinderen op dag 7 weer naar school. 
De leraren geven op de schooldagen van deze 6 dagen online onderwijs (de 5 quarantainedagen plus 
de dag van de testuitslag). 
Wanneer u uw kind(eren) niet laat testen op dag 5, kunnen zij niet op dag 7 terugkeren. Zij kunnen 
dan op dag 11 weer naar school mits zij geen klachten hebben.  
Wanneer de ‘terugkeerdag’ in het weekeinde valt, dan komt uw kind na het weekeinde terug.    
 
Het is mogelijk dat er ernstige persoonlijke omstandigheden zijn, waardoor u er voor kiest om uw kind 
niet naar school te laten gaan. Ik wil u vragen dit te melden. In overleg is er, in bijzondere gevallen, de 
mogelijkheid voor ondersteuning door een speciale leerkracht (dit is niet de eigen groepsleerkracht). 
 
Verjaardagen 
 

We blijven ons best doen om in de klas een feestje te vieren en met alle meesters en juffen schrijven 
we van tevoren de verjaardagskaart. De kinderen mogen trakteren, dat moet wel een fabrieksverpakte 
traktatie zijn. 
 
Contact ouders met school 
 
Nog steeds zal het contact tussen ouders en leerkrachten verlopen via mail/telefoon/videobellen.  



De oudergesprekken van februari gaan niet door, deze zullen wij na de voorjaarsvakantie opnieuw 
plannen. 
 
Externen 
 
Externe zorg wordt gestart. Denkt u bijvoorbeeld aan logopedie, fysiotherapie of dyslexiebehandeling. 
 
Opvang 
 

Er is geen noodopvang meer op school. 
 
 
(Hygiëne) richtlijnen 
 

We houden ons in alle klassen en in de openbare ruimte aan de algemene richtlijnen m.b.t. hygiëne 

 handen wassen 

 niezen in de elleboog 

 niet aan je gezicht zitten 

 papieren zakdoekje gebruiken 
 
Ventilatie 
 
Ventilatie is belangrijk. In alle groepen zullen wij de bovenlichten open houden. Ook de binnendeuren 
zullen wij zo vaak mogelijk open zetten. Tijdens de gym en in de pauze zetten wij nog een extra raam 
open. Wij willen u dan ook vragen uw kind een lekkere warme trui/vest mee te geven, die makkelijk 
aan en uit kan en die eventueel op school kan blijven. Vooral komende week wordt het flink koud.  
 
Testen 
 
Wij stellen het op prijs als u de groepsleerkracht laat weten wanneer u uw kind laat testen op corona. 
Op deze manier kan de leerkracht goed voorbereid en snel overschakelen op thuisonderwijs mocht de 
uitslag positief zijn.  
 
Bovenstaande is besproken met de MR en zal voortduren totdat er vanuit het kabinet andere 
richtlijnen worden gegeven. 
 

Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team obs Koningin Beatrix, 
Jacqueline de Fouw  
 

Vragen aan de MR kunt u stellen via onderstaand e-mailadres: 
mr.koninginbeatrix@basisburen.nl 
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