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Prinsenbeek, 20 mei 2020                  
 
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers 

Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer gedeeltelijk open en gestart met de lessen op school. 
Zoals ik u eind vorige week schreef, gaat dit goed. Kinderen, medewerkers zijn blij weer met de 
elkaar op school, in een sociale setting, met elkaar te werken. Nogmaals wil ik u bedanken voor 
een soepele start, waarbij ieder zich aan de afspraken weet te houden. Er worden nog een aantal 

regels gehanteerd, die in een eerder schrijven, van 8 mei, uitgelegd zijn. Deze brief geldt als een 

extra schrijven en korte update op basis van de berichtgeving van 19 mei met de mededeling 
dat, wanneer mogelijk, de basisscholen per 8 juni weer volledig open gaan.  

Om geen verkeerde verwachting te scheppen, basisscholen gaan, wanneer het kan/verantwoord 
is, vanaf 8 juni weer open. Wij wachten verdere berichtgeving, protocollen en nog geldende 
maatregelen af om u later juist te kunnen informeren in welke vorm de volledige opening zal 
zijn, welke schooltijden we hanteren vanaf 8 juni, waar kinderen ontvangen worden, hygiëne 
maatregelen, hoe de opvang geregeld wordt etc. etc. Ik verwacht dat deze protocollen, die hier 

meer duidelijkheid in moeten geven, in de loop van volgende week gereed zijn.  

Voor nu wil ik graag onderstaand rooster voor 25 mei t/m 5 juni met u delen.  

Rooster 

Alle leerlingen zijn verdeeld in twee subgroepen, een A en een B subgroep. U weet in welke 

subgroep uw zoon/dochter is ingedeeld. In onderstaande tabel leest u wat de schooltijden zijn en 
wanneer uw zoon/dochter op school verwacht wordt.  

Maandag  

8.45 uur – 
14.30 uur 

A Dinsdag  

8.45 uur – 
14.30 uur 

B Woensdag 

8.45 uur – 
12.00 uur 

A/B * Donderdag 

8.45 uur – 
14.30 uur 

A Vrijdag 

8.45 uur – 
14.30 uur 

B 

 
* = voor woensdag geldt: de groepen A en B komen om de week. De ene week A, de andere 
week B.  

Voor de komende twee weken ziet het rooster er dan als volgt uit: 

Maandag 25 mei 08.45 uur – 14.30 uur Subgroep A 

Dinsdag 26 mei 08.45 uur – 14.30 uur Subgroep B 

Woensdag 27 mei 08.45 uur – 12.00 uur Subgroep A 

Donderdag 28 mei 08.45 uur – 14.30 uur Subgroep A 

Vrijdag 29 mei 08.45 uur – 14.30 uur Subgroep B 

Aan alle leerlingen, ouders, medewerkers van Kbs de Griffioen 
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Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag Vrij dag voor iedereen 

Dinsdag 2 juni  08.45 uur – 14.30 uur Subgroep B 

Woensdag 3 juni * 08.45 uur – 12.00 uur Subgroep A !! 

Donderdag 4 juni 08.45 uur – 14.30 uur Subgroep A 

Vrijdag 5 juni 08.45 uur – 14.30 uur Subgroep B 

 

* = Om in de laatste week, de week van Tweede Pinksterdag, een betere verdeling te krijgen en 
de kinderen van subgroep A voldoende te zien, is ervoor gekozen om subgroep A op woensdag 
te laten komen, i.p.v. subgroep B.  

Daarnaast wil ik u erop wijzen dat al het eerdere schrijven terug te vinden is in de SchoolApp en 

op de website van de Griffioen. De volgende link brengt u direct op de plek waar u alles op de 

website terug kunt vinden:  

https://www.bsdegriffioen.nl/ouders/nieuwsbrieven-m-b-t-onderwijs-tijdens-corona/  

 

Vriendelijke groet, 

Defrie Tempelaars 
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