
Ik wil graag beginnen met iedereen te bedanken. Bedanken voor de wijze waarop een 

ieder zijn/haar best doet om de afspraken na te leven als het gaat om het brengen en ha-

len van de kinderen. Wij zijn er trots op dat jullie “onze” ouders/verzorgers en kinderen zijn. 

Een nieuwe werkelijkheid: de 1,5 meter samenleving. Kinderen hoeven deze afstand on-

derling niet te houden, maar wel zoveel mogelijk richting de volwassenen die geen deel 

uitmaken van het eigen gezin. Op een basisschool is dit een lastige opgave, met name bij 

jonge kinderen. Dat begrijpt een ieder. Maandag was ik in het gebouw Razeil, waar de 

kleutergroepen zitten. Een kleuter kwam het toilet uitlopen en liep rechtstreeks naar mij 

toe met de opmerking dat het hem niet lukte om zijn broek dicht te krijgen, want de knoop 

was wel heel lastig. Natuurlijk help je dan. Leerkrachten hebben dagelijks met situaties te 

maken waarbij het niet mogelijk is om de afstand te bewaren. Samen met de kinderen 

moeten we leren omgaan met het houden van afstand. Dat dit niet altijd lukt wil niet zeg-

gen dat we er niet naar moeten blijven streven. Belangrijk is dat we steeds goed de hygi-

ënemaatregelen toepassen en dat je bij ziekteverschijnselen of koorts in het gezin binnen 

blijft ( de beruchte “zelf quarantaine”).  

Belangrijk om te vermelden is dat we het dan niet hebben over kinderen met een allergie 

of een chronische verkoudheid. Deze kinderen kunnen “gewoon” naar school. Leerkrach-

ten moeten dit wel weten en we doen hiertoe een groot beroep op de eigen verantwoor-

delijkheid van ouders/verzorgers. Het liefst willen we hier geen discussie over hebben en 

dan helpt het als we van de ouders een verklaring hebben dat hun kind bijvoorbeeld aller-

gisch is. Wat vooral belangrijk is, is dat wij allen het vertrouwen hebben dat een ieder het 

juiste doet. Ik heb nu overigens geen enkele reden om dit vertrouwen niet te hebben.  

Deze week zijn we gestart met per dag de helft van de kinderen. Hierdoor kunnen we be-

ter afstand houden tot elkaar. Hoelang deze situatie zo blijft is nu nog niet te zeggen. We 

verwachten hier rond 22 mei meer duidelijkheid over te krijgen. Dat kinderen nu weer 

naar school komen wil niet zeggen dat alles weer gaat zoals voor de sluiting van de scho-

len. Inmiddels weten we dat het kamp voor de groepen 8 niet door kan gaan. Ook sport-

dagen en excursies zijn geannuleerd. We zitten in een fase dat vermenging van verschillen-

de groepen personen moet worden vermeden. Dat is spijtig maar laten we vooral beden-

ken dat wij er nu met elkaar voor moeten zorgen dat we de komende tijd geen toename 

krijgen van het aantal besmettingen. Dan komen we steeds dichter bij het “nieuwe nor-

maal”. 

Kinderen zijn deels op school en werken deels thuis. Een klein aantal kinderen komt om 

verschillende redenen nog niet naar school. Moesten we in korte tijd leren hoe wij onder-

wijs op afstand kunnen geven, moeten wij nu leren hoe wij de combinatie kunnen maken 

tussen lesgeven op school en op afstand.  Woensdag 13 mei gebruiken we om goed te 

kijken hoe wij omgaan met deze nieuwe situatie en we nemen de ervaring van de eerste 

twee dagen hierin mee. Iedereen heeft de intentie 

om steeds beter te worden in het omgaan met deze 

nieuwe situatie. Dat doen we niet alleen, maar sa-

men.  

Dat is mooi! 

Hans van Kooten. 
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21 en 22 mei 

Hemelvaart 

Alle kinderen vrij 

1 juni 

2e Pinksterdag 

Alle kinderen vrij 



Ditjes en datjes: 

Trakteren:  

Kinderen willen graag trakteren als ze jarig zijn (geweest) of bijvoorbeeld een 
broertje/zusje hebben gekregen. Trakteren mag nog steeds, maar er zijn wel een 
paar beperkingen: 

 Een kind trakteert alleen in de eigen groep en gaat dus niet de klassen rond 
of naar andere teamleden; 

 Zoals altijd verzoeken wij de traktatie beperkt te houden; 

 Zijn er binnen het gezin ziekteverschijnselen, dan niet trakteren. 

Verdeling van de kinderen:  

We hebben bij de verdeling zo goed mogelijk rekening gehouden met broertjes en zusjes. De focus ligt op 
het beperken van het aantal “breng- en haalbewegingen”. We gaan er vanuit dat deze situatie een relatief 
korte periode gaat beslaan. Alleen bij zwaarwegende argumenten wijken we af van deze verdeling. 
Vriendjes en vriendinnetjes is voor ons geen zwaarwegend argument. 

Opstarten buitenschoolse activiteiten: 

De komende weken starten we ook weer met buitenschoolse activiteiten. Voorwaarde is dat aan alle     
hygiëne eisen wordt voldaan en dat ouders/verzorgers bij het brengen en halen niet het gebouw in ko-
men. Ook dient de activiteit kleinschalig te zijn. 

Vitale beroepen: 

Wij vangen kinderen op waarvan een ouder een vitaal beroep heeft en deze ouder geen andere mogelijk-
heid heeft voor opvang. Nu steeds meer sectoren weer aan de slag mogen, krijgen wij verzoeken binnen 
van ouders/verzorgers die geen vitaal beroep hebben. Wij moeten deze ouders/verzorgers teleurstellen.  

Medezeggenschapsraad: 

Ook in deze bijzondere tijden denkt en praat de medezeggenschapsraad mee over hoe wij alles voor onze 
kinderen zo optimaal mogelijk kunnen regelen. Zo heeft de medezeggenschapsraad een actieve bijdrage 
geleverd als het gaat om de wijze waarop wij de school weer open hebben gesteld voor de kinderen en 
hoe wij dit communiceren (infographic) met de ouders/verzorgers. Dank hiervoor! 

EINDELIJK, VANAF JUNI MAG YOGA WEER! 

YOGALESSEN voor MIDDEN- en BOVENBOUW!! 

Ik ben Sandra Van Bilzen en ik geef al meer dan 2 jaar met heel veel plezier yogales op de 

Ontdekking! De lessen mogen in juni weer van start gaan. Ik zorg uiteraard voor voldoen-

de afstand tussen de yogamatjes en ik zal alle hygiëne voorschriften in acht nemen. 

Schrijf je snel in, want vol=vol! 

Wanneer:  Woensdag 3, 10, 17, 24 JUNI EN 1 JULI! 

Hoe laat:  Van 12u tot 13u 

Waar:  In het speellokaal op school 

Voor wie: Groep 3 t/m 8 

Kosten: 40€ voor 5 lessen (info over betalen volgt na inschrijving) 

Inschrijven: Via mail op info@tayronayoga.nl  

Docent:  Sandra Van Bilzen 

Meer info kunt u vinden op mijn website www.tayronayoga.nl of u kunt contact met me opne-

men via 06 36179674. 
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