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EXTRA EDITIE 
 
Middels dit extra bulletin willen we graag meer informatie en de gedragsregels met jullie delen met betrekking  
tot ons plan voor de heropening van de school na 11 mei.  
 
Instemming MR  
We hebben als school een weloverwogen besluit genomen over de heropening van de school na 11 mei.  
Jullie zijn via een email hierover geïnformeerd. De tijdsdruk om het plan te maken was extreem hoog.  
Het plan is aan de MR voorgelegd. De hele MR, de Personeelsgeleding én de Oudergeleding van de MR  
als vertegenwoordiging van de ouders, heeft met het plan ingestemd. 
 
Reacties en uitgebreide toelichting 
We kregen veel waardering van ouders voor het zo snel maken van een werkbaar plan en de snelle  
communicatie. Enkele ouders vroegen om een uitgebreidere toelichting en die hebben we aan hen gestuurd.  
Voor alle ouders die daarvan kennis willen nemen is de uitgebreide toelichting in de vorm van Vragen en  
Antwoorden te lezen op onze website, bij Onze school/Schooldocumenten.    
 
Na 1 juni 
Het kabinet heeft aangekondigd dat we als scholen uiterlijk 16 mei horen hoe we verder gaan na 1 juni. Als alles  
goed gaat verwachten we dat de scholen weer 100 procent open mogen. Als team zullen we met die nieuwe 
maatregelen tijdens de studiedagen een plan maken voor na 1 juni en dat weer met de MR en de Oudergeleding  
van de MR bespreken.  
 
Gedragsregels 
Hieronder willen we jullie een duidelijk overzicht aanbieden met een aantal van de belangrijkste gedragsregels op school 
na 11 mei. Lees dit alstublieft goed en bespreek het ook met uw kinderen. 
 
* we gaan het lokaal in via de nooduitgangsdeur, jas en tas blijven in het lokaal 
* we gaan alleen naar de wc als het echt nodig is, voor de lestijd gaan we thuis nog naar het toilet 
* we wassen steeds goed onze handen 
* we blijven in het lokaal en gaan niet lopen door school 
* kinderen hoeven geen afstand te houden van elkaar, ook in de  
  pauze mag buiten gespeeld worden 
* we houden 1,5 meter afstand tussen kinderen en volwassenen  
  en tussen volwassenen onderling 
* ouders mogen niet in de school en niet op het schoolplein  
  komen 
* houd als ouders bij het halen en brengen bij het hek 1,5 meter  
  afstand van elkaar 
* houd allemaal de tijd van halen en brengen zo kort mogelijk 
* onderbouw komt via zij-ingang; Wolkenwoud, Sterrenhemel en  
  Coolstars lopen via de hoofdpoort; Bee happy, Poema’s en  
  Boomhut lopen via pannakooi, fietsers middenbouw en  
  bovenbouw via pannakooi 
* zieke kinderen moeten thuisblijven, ook bij ziekte in het gezin,  
  meld absentie altijd bij ons op school  
 
 
Namens het team: nog een fijne meivakantie en tot 11 mei! 
Johan 
 

 
                                                                                      
 
 


