
 

    

Nieuwsbrief extra: 5 mei 2020 Opening school 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

11 Mei openen wij onze school weer! We kijken ernaar uit om de kinderen weer te mogen ontmoeten en 

samen aan het werk te gaan. We hebben de levendigheid gemist. In deze nieuwsbrief krijgt u de eerste 

informatie t.a.v. de organisatie vanaf 11 mei. 

Het kabinet en de RIVM hebben richtlijnen gegeven op welke wijze wij de school kunnen openen. Gisteren 

hebben met samen met ons team de details ingevuld en nagedacht over onze doelen, de structuur, ons 

aanbod, de veiligheid in de school en de organisatie van dit alles. De keuzes die we maken leiden ertoe 

dat de kinderen van onze school zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

We gaan werken met 2 groepen kinderen: cohort A en cohort B, die afgewisseld, hele dagen naar school 

komen en de andere dag aan thuiswerk werken. We hebben bij het maken van de cohorten o.a. rekening 

gehouden met broertjes en zusjes zodat zij in hetzelfde cohort zitten. We gaan uit van het 5-gelijke dagen 

model met continurooster, waarbij de kinderen op school tussen de middag lunchen met de eigen 

leerkracht. De sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen zal een belangrijk 

uitgangspunt zijn wanneer de kinderen weer terug op school zijn en daarnaast pakken we het leren verder 

op. We gaan voor de groepen 3 t/m 8 werken met een weektaak waarbij de kinderen overzicht hebben 

wat zij thuis en wat zij op school doen: thuiswerk en schoolwerk. Deze weektaak blijft gedeeld worden via 

Google Classroom. Wanneer uw kind thuis werkt, zijn er geen online instructies mogelijk, de leerkracht staat 

immers voor de groep. De instructies worden vooraf op school gegeven, zodat uw kind het thuiswerk thuis 

zelf kan maken.  

In onze school hebben we diverse aanpassingen gedaan t.b.v. de veiligheid en gezondheid voor iedereen 

in onze school. Wij zijn uitgegaan van de RIVM-richtlijnen en de protocollen.   

Morgen, op woensdag 6 mei zal de weektaak voor het afstandsonderwijs van deze week ( 6 t/m 8 mei) 

klaarstaan via de bekende weg. Deze week zijn de leerkrachten in de ochtenden beschikbaar zijn voor het 

afstandsonderwijs en zullen zij zich in de middag gaan voorbereiden op de situatie vanaf volgende week, 

zodat we goed van start kunnen gaan vanaf maandag 11 mei.  

Ik verwijs u graag naar de rest van deze nieuwsbrief met meer details over de organisatie en de komende 

periode zullen wij u verder informeren over vb het aanbod, het buiten spelen, de extra begeleiding of op 

welke wijze het gymonderwijs vorm krijgt. We hebben dit al helder, maar willen jullie niet overladen in de 

communicatie.  

Hartelijke groet namens het team, Denise Hassing, directeur OBS De PIramide 



 
 

 
 

Indeling cohort A en B voor de komende 3 weken 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

11-15 mei A B A A B 

18-22 mei A B B Hemelvaart Hemelvaart 

25-29 mei A B A A B 
 

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u via Parro een bericht in welk cohort uw kind zit: cohort A of cohort 

B. Er is goed nagedacht over de verdeling en de cohorten staan vast. Cohort A gaat op maandag en 

donderdag naar school, Cohort B op dinsdag en vrijdag. De woensdag wisselt. In bovenstaand schema ziet 

u de verdeling tot 1 juni. 

Schooltijden en spullen 

De schooltijden voor de komende periode zijn: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 

08.30u tot 14.00u. Het is een continurooster waarbij de kinderen met hun leerkracht samen lunchen.  

Iedereen brengt op de eerste schooldag ALLE (school)spullen mee: werkboekjes, boeken, pennen, 

potloden, materialen etc. Verder natuurlijk een fruithapje en een lunch voor tussen de middag.  

Mocht er een chromebook van school geleend zijn, kan deze de komende periode ook gebruikt blijven 

worden voor het thuiswerk. Als uw kind naar school komt, brengt hij/zij het chromebook ook mee. We 

vragen om het chromebook veilig met verantwoordelijkheid, te vervoeren van huis naar school en 

andersom.  

Brengen en halen van de kinderen 

Vanuit de richtlijnen van het RIVM kunnen de ouders niet in de school en op het schoolplein komen. Dat 

betekent dat wij veel dingen anders moeten organiseren. Het halen en brengen gaat op de volgende 

manier: 

-Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school, mocht hun leeftijd dit toelaten 

-Breng uw kind met maximaal één ouder naar school. 

-Kinderen lopen zelf het plein op, een medewerker van onze school staat hen op te wachten en helpt hen 

verder. 

 



 
 

 
 

-We maken gebruik van verschillende in- en uitgangen voor de cohorten van de verschillende groepen en 

hanteren verschillende tijden om de in-en uitloop te spreiden: 

Inloop tussen 08.15u tot 08.30 via de volgende ingangen: 

groepen 1 2 en 3 zij-ingang onderbouw 

   groepen 4, 5 en 7a hoofdingang 

   groepen 6, 7b en 8 zij-ingang bovenbouw 

Naar huis om 13.50u: groep 1-2B en groepen 3 (zij-ingang onderbouw) 

     groepen 5 en groep 7a (hoofdingang) 

     groepen 6 en groep 7b (zij-ingang bovenbouw) 

Naar huis om 14.00u: groep 1-2A en groep1-2C (zij-ingang onderbouw) 

     groepen 4  (hoofdingang) 

     groepen 8 (zij-ingang bovenbouw) 

-Ouders wachten buiten het plein met inachtneming van de richtlijnen op gepaste afstand van elkaar. 

We zijn nog aan het nadenken hoe we het brengen van de kinderen van de groepen 1-2 gaan 

vormgeven. U wordt hier nog over geïnformeerd.  

Mocht u belangrijke informatie hebben voor de leerkracht aan de start van de dag, kunt u dit tussen 8 en 

8.15 uur via Parro in een prive-berichtje laten weten.  

BSO opvang 

Kinderen van ouders die een contract hebben met de opvangorganisatie zoals ’t Kasteeltje, Mowgli of 

Onder de Pannen, kunnen op de dagen dat het kind naar school gaat opgevangen worden door de 

opvangorganisatie. Op de dagen dat het kind niet naar school gaat, dienen ouders de opvang zelf te 

organiseren. Voor details vragen we om contact te leggen met de betreffende opvangorganisatie. Met de 

opvangorganisaties hebben we afspraken gemaakt zoals ingang en ophaalplek. 

Opvang kinderen van ouders in vitale beroepen 

Ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen en de opvang van hun kind(eren) per 11 mei zelf niet geregeld 

krijgen, kunnen dit aangeven bij de school. Graag z.s.m. vóór 8 mei per mail doorgeven aan Ingrid 

Hanegraaf  i.hanegraaf@obs-depiramide.nl .  

We vragen om duidelijk aan te geven om welke dagen het gaat en in welke groep uw kind zit. 

Wat dit betekent voor de BSO ná schooltijd, kunt u afstemmen met de opvang-organisatie. 
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Communicatie en samenwerking 

We werken in deze periode intensief samen met elkaar. In de keuzes die we hebben moeten maken n.a.v. 

de opdracht van het kabinet, zijn we ons bewust van de vele belangen die spelen. We realiseren ons dat 

we het nooit voor iedereen goed kunnen doen en sommige ouders tegen praktische problemen aan 

kunnen lopen. We verwachten dat de kinderen het thuiswerk beter kunnen organiseren, omdat er veel 

ervaring is opgedaan in de afgelopen tijd. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn dat ouders samen een 

oplossing zoeken voor opvang, omdat kinderen elkaar wel mogen ontmoeten. We hebben de verwachting 

dat deze periode een korttijdelijke is en dat de scholen hopelijk op korte termijn volledig open mogen. 

 

De communicatie met ouders en partners verloopt op dezelfde wijze als de afgelopen periode. De 

communicatie met de leerkrachten over het onderwijs van uw kind gaat via Parro. Vanuit school volgt er 

regelmatig eeen nieuwsbrief, verspreid via Parro en de website.  

 

Voor contact met elkaar kunnen we o.a. gebruik maken van videobellen zoals Google Meets, via Parro of 

eventjes bellen of mailen.  

 

 
Veiligheidsprotocol 
 

Wij hanteren een veiligheidsprotocol, opgesteld door STROOMM n.a.v. de  adviezen van de PO-Raad, AOb, 

CNV Onderwijs, FVoV en AVS en afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK 

Voor Werkende Ouders. De nieuwe richtlijn van het RIVM is het uitgangspunt. In onze school hangen posters 

met de richtlijnen en zijn er veiligheidsmaatregelingen getroffen. De school moet immers een veilige plek 

zijn voor iedereen. 

Afstand 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

Leerkrachten dragen buttons om hierop te wijzen, in de school hangen posters met anderhalve meter 

richtlijnen. 

• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  

Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen kleuters en de leerkracht en het zich houden aan de 

hygiëne afspraken is praktisch gezien niet te garanderen. We vragen ouders om hun kleuters kleding aan te 

trekken die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van 

broeken, klittenband e.d.)  

Melding 

OBS De Piramide meldt bij de GGD wanneer er een vermoeden is dat een kind, leerkracht of ouder ziek is 

door Corona. Dit wordt ook gemeld op het Bestuurskantoor STROOMM per mail. De directeur van de school 

verzorgd de melding en de communicatie.  



 
 

 
 

Leerlingen 

• Kinderen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.  

• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s).  

• Kinderen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van 

ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).  

• Kinderen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). 

•  Als een kind ziek wordt, wordt deze direct door een ouder opgehaald. Mochten er vermoedens zijn van 

Corona, worden eventuele broertjes en zusjes ook opgehaald. Mocht de leerkracht signalen krijgen van 

symptomen, maar het kind is niet ziek, overlegt de leerkracht met de ouders. 

Personeel  

• Personeelsleden met corona gerelateerde klachten komen niet naar school.  

• Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform de zorgaanpak.  

• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (Keuze 

medewerker in overleg met de werkgever).  

• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op 

school (keuze medewerker in overleg met de werkgever). Zie richtlijnen RIVM en PO-raad en bonden. 

• Als een personeelslid corona gerelateerde klachten ontwikkelt gedurende de dag, gaat deze direct naar 

huis na overleg met de directeur. 

• Personen die de zorg in de school verlenen dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen maar 

houden wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot personeelsleden en leerlingen. Zij dragen zorg voor het 

schoonmaken van hun gebruikte ruimte op school tussen de wisseling van kinderen en na afloop. 

• Momenten met het team zijn altijd op een minimale afstand van 1,5 meter. Ook tijdens lunchen en 

drinken van koffie of thee 

Ouders 

• Ouders kunnen niet in de school of op het schoolplein komen. Ook buiten het schoolplein houden ouders 

1,5 meter afstand van elkaar. Op de ramen van de ingangen van de school hangen de posters van het 

ministerie OCW met de richtlijnen, buiten de school en het schoolplein staan pionnen met anderhalve 

richtlijn. 

• Maximaal 1 volwassene brengt de kinderen naar school en haalt deze op. 

• Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school en ouders laten kinderen 

zoveel mogelijk zelf naar school komen als de leeftijd dit toelaat. 

• Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf RIVM richtlijn), 

oudergesprekken vinden digitaal plaats.  



 
 

 
 

Hygiëne 

• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, met zeep tenminste 20 sec. In de 

toiletten hangen posters. 

• Er worden geen handen geschud.  

• Hoesten/niezen in de elleboog en niet aan je gezicht zitten. 

• We gebruiken papieren handdoekjes. 

• In iedere ruimte op school zijn desinfecterende middelen aanwezig.  

 

• Kinderen maken hun eigen spullen aan het einde van de werktijd schoon. 

• Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Dagelijks wordt de hele school grondig schoongemaakt door ons erkend schoonmaakbedrijf die werkt 

volgens de protocollen. 

• De school hanteert looproutes, waar mogelijk éénrichtingsroutes, dit is aangegeven met tape.  

• De deuren van de school en de lokalen staan open met deurstoppers, zodat er zo min mogelijk contact is 

via deurklinken. 

• Onder en na schooltijd worden de ruimtes goed geventileerd.  

• Jassen en tassen worden in het eigen lokaal bewaard. 

• Kinderen delen geen eten of drinken en kinderen trakteren niet. 

• Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd, tenzij het een handeling 

betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn. 

 

Nieuws vanuit de MR 

 
En dan komt het bericht op zondag 15 maart 2020 … de scholen gaan (voorlopig) dicht om de verspreiding 

van het Covid-19 virus in te dammen. Niet geheel onverwacht, maar toch een schok voor de ouders, 

leerkrachten en vooral natuurlijk voor de kinderen in heel Nederland. En zo ook op De Piramide in Vught.   

Als medezeggenschapsraad (MR) zijn we vanaf de eerste week meegenomen door Denise in alle stappen 

en communicatie rondom de maatregelen en het inrichten van het onderwijs op afstand. In plaats van elkaar 

fysiek 1x per 6 weken te zien in de lerarenkamer, werden ook de MR vergaderingen geintensiveerd en 

gedigitaliseerd. Een prima manier om nauw betrokken te blijven, (kritische) vragen te blijven stellen, maar 

vooral ook om mee te denken over hoe we op De Piramide in deze moeilijke tijden, kwalitief onderwijs kunnen 

blijven bieden aan álle leerlingen.  



 
 

 
 

Nu de scholen vanaf 11 mei weer opgestart gaan worden, hebben we discussie gevoerd over hoe we dat 

het beste kunnen inrichten. Gaan we met halve of hele dagen werken, hoe garanderen we dat iedereen 

zich veilig voelt en wat communiceer je wanneer en met wie? 

Kortom, ook voor de MR leden is dit een dynamische, maar zeer leerzame en interessante periode waarbij 

we de kans krijgen om mee te denken over de inrichting van het onderwijs op de Piramide in Corona-tijden.  

Bent u enthousiast geworden over de MR en heeft u interesse om lid te worden? 

De zittingstermijn van onze voorzitter Nicole van Mook loopt dit schooljaar af. Wij zijn daarom dringend op 

zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding.  

Lid zijn van de MR betekent dat je in de gelegenheid gesteld wordt om actief mee te beslissen over het beleid 

van de school van je kind(eren). We vergaderen ongeveer 7x per jaar. Voor meer informatie over wat de MR 

precies doet kunt u ook het jaarverslag van de MR lezen, dit document is terug te vinden op de website van 

de school: www.obs-de-piramide.nl  

Interesse? Stuurt u dan een mailtje met een korte motivatie naar mr@obs-depiramide.nl  en wie weet zien we 

u na de zomervakantie terug als nieuw lid van de MR op De Piramide!  

 

 

 

 

 

 

 

Verzamelpunt voor vragen 

Wij doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te communiceren. Mochten er vragen zijn over het 

onderwijs van uw kind, stelt u deze vraag via Parro aan de leerkracht van de groep van uw kind. Als er 

andersoortige vragen zijn over de situatie waar we nu samen in zitten, kunt u deze stellen via vragen@obs-

depiramide.nl 

We beantwoorden deze vragen zoveel mogelijk gestructureerd via de nieuwsbrieven of zo nodig individueel.  

Inge de Laat 

http://www.obs-de-piramide.nl/
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