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Beste ouders/ verzorgers 
 
Zoals u waarschijnlijk van Mark Rutte heeft vernomen gaan de scholen vanaf 8 juni weer open voor 
alle kinderen gedurende de hele week. Wij zijn daar natuurlijk erg blij mee.  
Middels deze nieuwsbrief wil ik graag duidelijkheid geven over de komende 2 weken. 

1. Het rooster voor de A en B groep in de komende week van 25 t/m 28 mei (29 mei is een 

studiedag) staat vast. U bent daar over geïnformeerd. 

2. Het rooster voor de A en B groep in de  week van 2 t/m 5 juni (1 juni is 2e Pinksterdag): 

De A groep op woensdag en vrijdag. 

De B groep op dinsdag en donderdag.  

Vanaf 8 juni komen alle kinderen dus weer naar school. Dit is wat we nu weten en wat nu wel geldt 
(zie besluiten kabinet): 
A. Het herschreven protocol is waarschijnlijk begin van de week klaar. Het protocol is leidend. 

B. Wat voor de komende 2 weken blijft is natuurlijk: 

a. Voorzichtigheid geboden, virus is nog niet weg. We gaan niet terug naar normaal. 

b. Kinderen zijn blij, veiligheid blijft belangrijk en uitgangspunt. 

C. We nemen de medezeggenschapsraad morgenavond (25 mei) mee in deze ontwikkelingen. 

D. Wat betreft externen in de school: als het kind er baat bij heeft kan de externe ondersteuning van 

start, anders ondersteuning in de groep. 

E. Ook de komende weken GEEN ouders in de school, Graag uw kind tot aan het hek naar school 

brengen, zoals we de afgelopen paar weken ook hebben gedaan. Oudergesprekken gaan via 

Teams, tenzij het, in goed overleg, niet anders kan. 

F. We hebben nauw overleg met de 4 BSO organisaties. Er is geen noodopvang meer vanaf 8 juni. 

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u natuurlijk met mij contact opnemen via de mail 
o.vrijhof@PRO8.nu.  
 
En dit zegt de PO-Raad: 
 
Basisscholen per 8 juni weer volledig open 
Het regulier basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs mogen vanaf 8 juni weer volledig open, 
tenzij er serieuze contra-indicaties zijn. Dat maakte premier Rutte bekend. In de week van 1 juni 
wordt een definitief besluit genomen. De PO-Raad is blij met deze beslissing. 
  
Veel van onze leden gaven zeker sinds de heropening van vorige week aan graag weer volledig aan 
de slag te willen. De overheid houdt de ontwikkeling en verspreiding van het virus op dit moment 
nauwlettend in de gaten. Ook de situatie op de scholen wordt uitgebreid gemonitord. Niet alleen in 
Nederland, maar ook internationaal. Op basis daarvan wordt in de week van 1 juni definitief beslist of 
het primair onderwijs haar deuren volledig opent op 8 juni. Door de scholen op 8 juni te openen, 
krijgen die de tijd om zich samen met medewerkers, ouders en opvang voor te bereiden. 
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Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad: ,,De heropening van scholen is goed verlopen, dat is 
een groot compliment aan de sector waard. Natuurlijk zijn er nog zorgen en onzekerheden, maar hier 
komen we met elkaar uit. Er komt een nieuw protocol voor de periode na 8 juni. Het hernieuwde 
protocol werken we de komende weken uit en willen we uiteraard zo snel mogelijk bij de scholen 
hebben zodat die goed voorbereid op 8 juni hun deuren kunnen openen voor alle leerlingen.’’ 
Scholen worden daarbij niet aan het onmogelijke gehouden en er wordt rekening gehouden met 
zorgen en onzekerheden, zoals bijvoorbeeld beschikking over voldoende leerkrachten en of een 
school zich goed kan houden aan de hygiëne-eisen en richtlijnen. 
  
Protocollen blijven nodig 
Uit de adviezen van het RIVM blijkt dat er voor de komende tijd protocollen nodig blijven, wellicht 
ook na de zomervakantie. We streven ernaar het aangepaste protocol op woensdag 27 mei klaar te 
hebben. Je kunt het dan opnieuw vinden op www.weeropschool.nl. Wij vragen jullie daarom te 
wachten met het maken van concrete plannen voor volledige heropening tot de protocollen 
gepubliceerd zijn.  
  
Noodopvang verlengd 
De noodopvang in de huidige vorm wordt dus nog één week verlengd en stopt op 8 juni. 24-
uursnoodopvang wordt vanuit de kinderopvang voortgezet tot 1 juli voor kinderen van ouders met 
cruciale beroepen. 
 

Bericht voor de nieuwsbrief ouderchat 
 

Heb je vragen over opvoeden, opgroeien of gezondheid van je kind? Stel je vraag eenvoudig en 

anoniem via de ouderchat van de GGD. Iedere werkdag tussen 19.00 - 21.00 uur zitten 

jeugdverpleegkundigen voor je klaar om al je vragen te beantwoorden: 

https://www.ggdnog.nl/ouderchat  

In de bijlagen ook meer info vanuit de GGD. Onder andere over ‘Luis in je haar? Kammen maar!’   

 

Bag2school: Wij houden een Bag2School kledinginzamelingsactie 

 

 

 Iedereen is welkom om mee te helpen. 

 Iedereen krijgt een gratis inzamelingszak. 

 Aanleveren mag ook in andere zakken.  

 Hoe meer we inzamelen, hoe meer we betaald krijgen. 

 Graag alleen goede kwaliteit schone kleding, lakens, 

gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en 

schoenen (de schoenen aan elkaar gebonden 

alstublieft). 

Het team van Bag2School is beschikbaar voor hulp en 
ondersteuning op telefoonnummer  

0800 222 222 0 
Kantoor uren 9:00 - 17:00 

Onze Bag2School organisator is :  
Wendy Witjes 

Brengt u de zakken 
alstublieft naar 

Basisschool Octa op 
17 juni 2020! 

https://www.ggdnog.nl/ouderchat

