
Nieuwsbrief extra: Opening maandag 8 februari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

As maandag openen we onze deuren weer. In deze nieuwsbrief vindt u alle relevante informatie 

om veilig, verantwoord en uitvoerbaar open te kunnen. We willen u vragen om deze nieuwsbrief 

goed door te nemen, want er staat veel belangrijke informatie in. 

We willen u nogmaals erg bedanken voor uw inzet en onze samenwerking in de periode van 

afstandsonderwijs. Samen hebben we deze periode zo goed mogelijk vormgegeven en het 

maakt ons als team van De Piramide trots om te zien welke effect dit heeft op de kinderen. 

We kijken ernaar uit om de kinderen weer te kunnen verwelkomen, tot maandag! 

Met vriendelijke groet namens het hele team, 

Denise Hassing, directeur OBS De Piramide 

Algemeen

- Onze school schakelt m.i.v. maandag 8 februari weer over op fysiek onderwijs aan alle 

leerkingen.  

- Alle groepen komen volledig naar school.  

- De groep is een geïsoleerde eenheid, we zorgen dat klassen zo min mogelijk met elkaar in 

contact komen. De kinderen in de groepen 3 t/m 8 zitten in groepjes of tweetallen in de 

groep, maar we werken niet met vaste groepjes of vaste tweetallen. Kinderen staan vanuit 

natuurlijke verbinding met elkaar in contact en we gaan hier ontspannen mee om.  

- De kinderen zijn verplicht om naar school te komen, de reguliere leerplicht is van kracht. 

- T.b.v. de veiligheid van iedereen blijven kinderen met verkoudheidsklachten en/of andere 

coronagerelateerde klachten thuis. Mochten zich deze op school ontwikkelen, dienen 

kinderen opgehaald te worden. 



- T.b.v. een correcte verzuimregistratie verzoeken we u  uw kind telefonisch af te melden met 

zo mogelijk de reden van afmelding, tussen 8.00 en 8.15 uur. 

- Bij een positieve besmetting van een kind of leerkracht, gaat de hele groep 5 dagen in 

quarantaine. Bij het kunnen verantwoorden van een negatieve testuitslag mag een kind 

weer naar school. Bij geen test duurt de quarantaine periode 10 dagen. Als het kind een 

positieve testuitslag heeft, volgt het de richtlijnen van de GGD. 

- Ouders van de groepen 1 t/m 6 staan vrij om kinderen mondkapjes te laten gebruiken in 

de gangen. De kinderen van de groepen 7 en 8 dragen mondkapjes in de gangen, de 

leerkrachten van de groepen 7 en 8 bespreken dit nog uitgebreid met de kinderen. 

Teamleden dragen mondkapjes in de gangen. Externen dragen mondkapjes in de school. 

Ouders dragen mondkapjes als zij hun kind naar school brengen.  

- De ventilatie in ons gebouw is op orde, de roosters staan altijd open en met regelmaat 

zetten we de ramen extra open. Geeft u kind gerust een extra vestje mee als het buiten 

gaat vriezen. 

- De hele school wordt elke dag volledig schoongemaakt. Gedurende de dag worden de 

toiletten en deurklinken extra gereinigd. 

- Bij afwezigheid van personeel wordt het teamlid indien mogelijk vervangen. We worden 

ook geconfronteerd met weinig mogelijkheden tot invallers. Wanneer er niemand 

beschikbaar is zal een groep thuis moeten bijven. Groepen worden niet samengevoegd en 

er is dan ook geen mogelijkheid tot noodopvang. We kijken, wanneer er geen inval is, 

steeds naar passende oplossingen en verdelen eventuele druk over andere groepen. 

Alle richtlijnen en keuzes zijn de afgelopen dagen steeds doorgesproken met ons team en met de 

MR. 

We doen ons uiterste best om te zorgen dat ondanks de maatregelen, de kinderen én wijzelf op 

een ontspannen en veilige manier in de school kunnen zijn. 

Schooltijden, lunchen, halen en brengen

We schakelen (tijdelijk) over tot continurooster tot vrijdag 2 april, waarbij we een week 

voorafgaand aan deze datum evalueren of het tijdelijke continurooster nog noodzakelijk is, of dat 

we terug kunnen naar onze originele schooltijden.

De schooltijden zijn als volgt, waarbij we gebruik maken van gespreide in- en uitloop tijden (kijkt 

uw goed naar de A of B groep tijden):

Maandag   8.20-14.10 kleutergroepen en A groepen: inloop van 8.20 tot 8.25 

8.25-14.15 groep 4 en B groepen. Inloop van 8.25 tot 8.30 

Dinsdag  8.20-14.10 kleutergroepen en A groepen: inloop van 8.20 tot 8.25 

8.25-14.15 groep 4 en B groepen. Inloop van 8.25 tot 8.30 



Woensdag  8.20-12.10 kleutergroepen en A groepen: inloop van 8.20 tot 8.25 

8.20-12.15 groep 4 en B groepen: inloop van 8.20 tot 8.25 

Donderdag 8.20-14.10 kleutergroepen en A groepen: inloop van 8.20 tot 8.25 

8.25-14.15 groep 4 en B groepen. Inloop van 8.25 tot 8.30 

Vrijdag  8.20-14.10 kleutergroepen en A groepen: inloop van 8.20 tot 8.25 

8.25-14.15 groep 4 en B groepen. Inloop van 8.25 tot 8.30 

Kinderen brengen een (gezond) 10 uurtje en (gezonde) lunch mee naar school en eten in het 

eigen lokaal met de eigen leerkracht. De kinderen spelen met de eigen groep buiten. 

Eén ouder brengt het kind naar school en de kinderen van de groepen 7 en 8 komen zoveel 

mogelijk zelf naar school. Ouders staan (met mondkapje) op anderhalve meter afstand van 

elkaar en gaan direct naar huis. Ouders verdelen zich op de stoep, naast en tegenover de 

school, en aan de zijde van het kerkplein. 

Let op: In de kalender 2020-2021 staat vermeld dat we op vrijdag 12 februari continurooster tot 

14.00 uur hanteren. We passen dit aan en hanteren onze (tijdelijk) nieuwe schooltijden op deze 

dag, zie hierboven. Hierna start de voorjaarsvakantie. We zien elkaar dan weer op maandag 22 

februari. 

In- en uitgangen van de school, looprichtingen

We maken gebruik van 4 ingangen, waar kinderen gespreid binnenkomen: 

- Onderbouwplein ingang 1 en ingang 2: de kleutergroepen en de groepen 3 

- Hoofdingang: groep 4 en groep 7A 

- Bovenbouwingang: groepen 5-6-8 en groep 7B 

Bij alle ingangen staan onze collega’s klaar om de kinderen te helpen om rustig naar binnen te 

komen en direct naar de eigen groep te gaan. 

Ons schoolgebouw is erg gestructureerd, looprichtingen zijn van nature duidelijk. 

T.a.v. de verkeersveiligheid en de richtingen, hanteren we de bekende routine die we voor de 

scholensluiting in december hanteerden. We zullen hier ook direct weer aandacht aan besteden. 

We lopen met de fiets aan de hand op de stoep, in de juiste richtingen, parkeren de fietsen op de 

juiste plekken en kinderen van de bovenbouw vertrekken na schooltijd via het fietsopstappunt. 



De eerste week weer op school

De kinderen kijken er ook naar uit om elkaar weer live te ontmoeten. We hebben dit opgemerkt 

tijdens de periode van afstandsonderwijs. In de eerste week weer op school, besteden we veel 

aandacht aan de groepsvorming, de ervaringen en de sociaal emotionele ontwikkeling van de 

kinderen. We gaan rustig aan de slag, ook weer met leren en de brede ontwikkeling. Toetsing 

doen we even niet omdat we geen druk willen leggen. Kees van Overveld en de 

“hersenprofessor” Erik Scherder, inspireren ons in onze keuzes. 

De gymlessen gaan niet door, we zorgen voor extra beweegactiviteiten middels spel, extra 

buitenspelen en bewegend leren.  

We weten elkaar te vinden 

We doen ons best om alles zo goed mogelijk te communiceren. Maar misschien heeft u iets 

gemist of wilt u iets inbrengen. Of heeft uw zorgen over uw kind, voelt u zich ergens onzeker over 

of wilt u ons iets anders laten weten. Weet ons te vinden. Dat doen wij andersom ook.  

En samen lukt het ons, ook deze periode weer. 



 

    

 

 

 

 

Brief aan ouder(s) / verzorger(s) inzake opening scholen vanaf 08 februari a.s. 

 

 

Rossum, 05 februari 2021  

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) van kinderen op één van de Stroomm-scholen,  

  

 

Afgelopen dinsdagavond is door premier Rutte definitief bevestigd dat de scholen aanstaande maandag,  

08 februari, geheel opengaan voor alle kinderen. Na deze mededeling hebben de directies van de 

Stroomm-scholen en ik gewacht op de landelijke richtlijnen en condities waarop deze opening ingeregeld 

en georganiseerd kan worden. Deze richtlijnen zijn in de loop van woensdagmiddag bij ons 

binnengekomen. Donderdagochtend heb ik met alle directeuren van de scholen overleg gevoerd over de 

wijze waarop we de scholen zo goed en verantwoord mogelijk kunnen openen. In deze brief informeer ik 

u over de algemene richtlijnen die binnen de Stroomm-scholen van toepassing zijn. 

 

Allereerst is het goed nieuws dat de scholen open kunnen. Kinderen, hun leerkrachten maar natuurlijk 

ook u als ouders willen niets liever dan dat kinderen weer fysiek les krijgen op school. Daarbij ben ik 

voorzichtig blij. Blij dat we hieraan tegemoet kunnen komen maar ook voorzichtig omdat ik er samen met 

de directeuren voor wil zorgen dat deze heropening zo verantwoord en veilig mogelijk vorm wordt 

gegeven en wordt uitgevoerd. Daarbij doe ik een beroep op u allemaal. Op alle kinderen, op u als ouders 

maar zeker ook op onze leerkrachten. Dit keer zal de organisatie van het onderwijs nog strakker worden 

vormgegeven, terwijl we er ook voor moeten waken dat we niet op onze tenen gaan lopen. Een school 

moet een veilige plek zijn waar kinderen in een ontspannen sfeer zich kunnen ontwikkelen. Ik heb uw 

medewerking dan ook nodig om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen voor de komende periode. 

Daarbij ontkom ik er niet aan om duidelijke richtlijnen te formuleren en deze zullen dan ook in de 

onderstaande tekst te vinden zijn. Nogmaals; deze richtlijnen en afspraken zijn gebaseerd op het 

landelijke protocol dat woensdagmiddag is vrijgegeven.  

 

Het betreft veelal nieuwe maatregelen naast de bestaande maatregelen die voor de lockdown al van 

toepassing waren. Ik kies ervoor om hieronder de belangrijkste afspraken weer te geven: 

 

• Om kinderen zo min mogelijk met elkaar in contact te laten komen worden gespreide pauzes en  

mogelijk verschillende begin-en eindtijden gehanteerd voor alle groepen. 

• Waar mogelijk zijn looproutes aangegeven in de school. 

• Kinderen worden door één ouder naar school gebracht en komen alleen de school binnen. 

• Ouders mogen het schoolgebouw niet in. 

• Alle medewerkers en kinderen in de school moeten volledig klachtenvrij zijn. 

• Kinderen kunnen bij verkoudheidsklachten niet naar school. Indien zij op school deze klachten 

ontwikkelen worden zij opgehaald.  

• Indien in een klas een leerling besmet is met het coronavirus gaan alle kinderen uit de klas 

minimaal vijf dagen in quarantaine. Ik doe een dringend beroep op u om uw kind in deze situatie 

te laten testen. Indien een negatief testresultaat kan worden overhandigd na vijf dagen 

quarantaine kan de desbetreffende leerling weer naar school. Indien geen negatief testresultaat 

kan worden overhandigd wordt de quarantaine met vijf dagen verlengd.  

 

 

 



 

    

 

 

 

Indien er een positieve besmetting in de klas van uw kind aan de orde is wordt u daar door de directeur 

van de school zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. Ook krijgt u duidelijke schriftelijke informatie hoe u 

in dat geval moet handelen. Naast voorgaande algemene maatregelen die voor alle Stroomm-scholen 

gelden kan er per school nog een specifieke uitwerking van toepassing zijn. Hierover wordt u door de 

directeur van de school voor maandag 08 februari geïnformeerd. 

 

Indien er veranderingen aan de orde zijn ten aanzien van de in deze brief genoemde maatregelen dan 

hoort u dat van mij. Voor specifieke vragen verwijs ik u naar de directeur van de school. 

 

Tot slot; ons land gaat op dit moment misschien wel door de moeilijkste periode van deze crisis.  

Ook ik merk dat het geduld op raakt en dat iedereen behoefte heeft om weer terug te kunnen naar 

“normaal”. Toch is dat helaas nog niet aan de orde. Ik realiseer mij ook dat voorgenoemde maatregelen 

wederom heel wat vragen van kinderen, leerkrachten en van u als ouders maar het is noodzakelijk om de 

kinderen weer fysiek les te kunnen geven. Laten we er samen voor gaan en in deze hopelijk laatste fase 

van de coronacrisis nog samen de schouders eronder zetten! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Robert-Jan Koevoets 

voorzitter College van Bestuur  


