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Betreft: versoepelingen Corona-maatregelen per maandag 28 juni

Vleuten, 25 juni 2021

Beste ouders/verzorgers van De Twaalfruiter,

Zoals u weet heeft de overheid verdere versoepelingen van het Coronabeleid aangekondigd per zaterdag
26 juni a.s.. Ook voor het primair onderwijs gelden versoepelingen, in deze brief leggen we uit hoe ons
Corona-beleid er per maandag 28 juni uitziet.

De belangrijkste versoepeling heeft betrekking op het werken met cohorten en bubbels. Deze komen
geheel te vervallen.

De volgende belangrijke basisregels blijven van kracht:
1. Volwassenen houden altijd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar;
2. Iedereen neemt extra hygiënemaatregelen in acht (handen wassen, ventilatie, schoonmaak etc.);
3. Bij Corona-gerelateerde klachten geldt het dringende advies tot testen en thuis blijven in

afwachting van de uitslag. Wanneer een kind gedurende de schooldag klachten krijgt informeren
wij ouders en wordt het kind zo snel mogelijk opgehaald.

Hieronder beschrijven wij meer specifieke aspecten van ons beleid.

Onderwijs

● We blijven ons in het onderwijs richten op het wegwerken van achterstanden veroorzaakt door
Corona en hebben hierbij de focus op de basisvakken;

● Onze medewerkers hoeven geen 1,5 meter tot de kinderen meer in acht te nemen (denk aan
gymleraren, onderwijsassistenten etc.);

● Op 14 juli organiseren we een Zomerfeest voor alle kinderen (in plaats van De Parade). Hierover
volgt zo snel mogelijk meer informatie;

● Toekomstige 4-jarigen komen voor de zomervakantie een dagje wennen. De leraar zal de
betreffende kinderen en ouders uitnodigen voor dit wenmoment en het intakegesprek;

● Kinderen die doubleren kunnen kennismaken met hun nieuwe klas op maandag 5 juli;
● Voor kinderen die van groep 2 naar groep 3 gaan organiseren we een wenmoment op woensdag

7 juli;
● Ouders van kinderen uit de groepen 8 zijn vrijdag 18 juni door ons geïnformeerd over de

organisatie van het afscheid en de musical. In aanvulling hierop geldt dat de musical nu ook
opgevoerd kan worden voor de andere kinderen in de school. Via de leraren ontvangt u hierover
meer informatie. Helaas kan de musical, vanwege de 1,5 afstand, niet worden gespeeld voor
meer dan twee volwassenen;

● Het uitzwaaien van de kinderen van groep 8 en het uitvliegen van de kinderen die naar groep 3
gaan vinden doorgang, zij het in aangepaste vorm. Via de leraren ontvangt u hierover nadere
informatie.



Algemene regels / veiligheid

● In geval van een Corona-besmetting bij een medewerker en/of een kind nemen wij contact op
met de GGD voor advies en voeren we de geadviseerde quarantainemaatregelen uit;

● We hanteren weer de reguliere lestijden voor alle kinderen. Dit betekent:
- Groep 1 t/m 6 start om 8.15 uur
- Groep 7 en 8 start om 8.10 uur.
- De eindtijden zijn gelijk voor de groepen 1 t/m 8. Op ma-di-do-vrij 14.00 uur en op woe

12.15 uur
● De looproutes komen te vervallen, we blijven echter wel de verschillende in- en uitgangen

hanteren. Daarbij gaan we ervan uit dat u zelf 1,5 meter afstand in acht neemt tot andere ouders;
● Ouders kunnen bij het halen en brengen de school nog niet in. Dit heeft te maken met de

basisregel van 1,5 meter afstand;
● (Hulp)ouders zijn, uitsluitend op afspraak en op uitnodiging, weer welkom in de school. Hierbij

geldt de voorwaarde dat zij 1,5 meter afstand houden, de hygiënemaatregelen in acht nemen en
dat er maximaal 2 ouders tegelijk in de klas aanwezig zijn;

● De reeds geplande rapport- en eindgesprekken worden digitaal, via Meet, gevoerd;
● Voor jarige kinderen geldt dat zij voorverpakte traktaties mogen uitdelen; kinderen kunnen nog

niet de klassen rond;
● De noodopvang komt te vervallen.

Zoals u ziet hebben we nog altijd te maken met beperkingen en kan een aantal activiteiten geen
doorgang vinden op de wijze die we gewend zijn. Desondanks zijn we erg blij met de aangekondigde
versoepelingen en met wat er wèl weer mogelijk is. We gaan er dan ook van uit dat we er nog drie
boeiende en mooie weken van kunnen maken met de kinderen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het team,

Mirte, Marijke, Michelle en Ellen
MT van De Twaalfruiter


