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Prinsenbeek, 26 juni 2021                  
 
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers 

Gisteren heeft u een schrijven ontvangen vanuit ons bestuur, INOS, m.b.t. het onderwijs 
vanaf aanstaande maandag, 28 juni. Dit naar aanleiding van de versoepelde 
maatregelen door de afname van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland.  

Bij alles geldt nog steeds de regel dat volwassenen onderling 1,5 meter afstand tussen 
elkaar moeten bewaren. 

Rooster 

We blijven vanaf aanstaande maandag, 28 juni, werken in het reguliere/normale rooster, met enkele 
aanpassingen zoals we deze vanaf februari al hanteren (zie paragraaf ‘Brengen/halen van kinderen 
naar/uit school’). Dit om volwassenen de mogelijkheid te geven onderling 1,5 meter afstand van elkaar te 
bewaren en om nog te voorkomen dat er veel leerlingen tegelijk op één plek zijn. Voor het rooster na de 
zomervakantie, het continurooster, ontvangt u te zijner tijd bericht.  

Brengen/halen van kinderen naar/uit school 

We vragen (groot)ouder(s)/verzorger(s) de komende periode bij het halen en brengen van de kinderen 
niet in het schoolgebouw of op het schoolplein te komen, maar op de aangewezen plaats de kinderen te 
brengen en te halen. Volwassenen dienen nog steeds 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren. Mocht u 
klachten hebben die passen bij COVID-19, bijvoorbeeld neusverkoudheid, hoesten, koorts, zorg dan dat 
de kinderen door iemand anders gebracht en gehaald worden. De algemene maatregel blijft: bij klachten 
blijft iemand thuis.  

De kinderen van alle groepen zullen door de leerkracht op het plein opgehaald/ontvangen worden op 
een eigen plek (zie figuur 1) en bij het uitgaan van de school zullen de kinderen van de lagere groepen 
daar ook weer aan ouders overgedragen worden.  

Het verzoek blijft de kinderen door één (groot)ouder/verzorger naar school te laten brengen, zeker niet 
door meerdere personen. Aan de oudere kinderen vragen we zelfstandig naar school te komen. Dit 
vermindert het aantal volwassenen rond de school. Gebruik beide zijden van de straat en blijf zo kort 
mogelijk. Rond de hele school geldt als het ware voor iedereen een ‘zoen en zoef’ zone. Het is met name 
woensdag aan het eind van de schooldag ook drukker rond de school, omdat de groepen van Kbs De 
Horizon, die tijdelijk bij onze school gehuisvest zijn, rond dezelfde tijd uit zijn.  

De klassen zijn als volgt over een eigen ingang, breng- haalplek en tijd verdeeld (zie tevens figuur 1):  

• Groep 1-2B (Geert) wordt om 8.40 uur op het grasveldjes voor de aula aan de Schoolstraatzijde 
door ons opgevangen. Ouders kunnen de kinderen aan het eind van de dag, om 15.30 uur, daar 
ook weer ophalen. Woensdag is de ophaaltijd 12.15 uur. Aan ouders vragen we om op het 
trottoir te blijven.  
 

Aan alle leerlingen, ouders, medewerkers van Kbs de Griffioen 
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• Groep 1-2E (Angela/ Monique B) wordt om 8.40 uur op het grasveldjes voor de personeelskamer 
aan de Schoolstraatzijde door ons opgevangen, voor de stalling van de containers! Ouders 
kunnen de kinderen aan het eind van de dag, om 15.30 uur, daar ook weer ophalen. Woensdag is 
de ophaaltijd 12.15 uur. Aan ouders vragen we om op het trottoir te blijven. 
 

• De kinderen van de groepen 1-2A, 1-2C, 1-2D worden om 8.40 uur op het schoolplein aan de 
zijde Tournooiveld door ons opgevangen. Ouders kunnen de kinderen aan het eind van de dag, 
om 15.30 uur, daar ook weer ophalen. Woensdag is de ophaaltijd 12.15 uur. De leerkrachten 
staan op een vaste plek op het schoolplein om de kinderen te ontvangen.  
Let op: 1-2A, 1-2C en 1-2D krijgen een eigen plek op het schoolplein. Zie daarvoor figuur 1. Aan 
ouders wordt gevraagd het trottoir aan beide zijden van de straat (Tournooiveld) te gebruiken.  
 

• De kinderen van de groepen 3 worden om 8.35 uur (!) op het schoolplein aan de 
Tournooiveldzijde opgevangen. Let op: 3A, 3B en 3C hebben een eigen plek op het schoolplein, 
zie daarvoor figuur 1. Ook daar zullen de leerkrachten 3 vaste rijen maken bij de ingangen plein 
Tournooiveld. Dezelfde ingang als voor de schoolsluiting, de ingang groep 3, wordt gebruikt bij 
het naar binnen- en naar buiten gaan. Ouders kunnen de kinderen om 15.20 uur op dezelfde plek 
ophalen, woensdag om 12.05 uur. Aan ouders wordt gevraagd het trottoir aan beide zijden van 
de straat te gebruiken.  
 

• De kinderen van de groepen 4 worden opgevangen op het grasveldje voor de eigen klas (zie 
daarvoor figuur 1).  

o Groep 4A wordt om 8.35 uur verwacht om naar binnen te gaan. Ouders kunnen de 
kinderen van groep 4A aan het eind van de dag, om 15.20 uur, daar ook weer ophalen. 
Woensdag is de ophaaltijd 12.05 uur. Aan ouders wordt verzocht om op het trottoir 
achter de heg aan de Schoolstraat te blijven staan. 

o Groep 4B wordt om 8.40 uur verwacht om naar binnen te gaan. Ouders kunnen de 
kinderen van groep 4B aan het eind van de dag, om 15.25 uur, daar ook weer ophalen.  
Woensdag is de ophaaltijd 12.10 uur. Aan ouders wordt verzocht om op het trottoir 
achter de heg aan de Schoolstraat te blijven staan. 

o Groep 4C wordt om 8.45 uur verwacht om naar binnen te gaan. Ouders kunnen de 
kinderen van groep 4C aan het eind van de dag, om 15.30 uur, daar ook weer ophalen.  
Woensdag is de ophaaltijd 12.15 uur. Aan ouders wordt verzocht om op het trottoir 
achter de heg aan de Schoolstraat te blijven staan. 
 

• De kinderen van de groepen 5 worden om 8.45 uur opgevangen op het schoolplein bij het 
Griffioentje aan de Tournooiveldzijde in drie vaste rijen (zie daarvoor figuur 1). Ouders kunnen de 
kinderen van groep 5 eventueel aan het eind van de dag, om 15.30 uur, daar ook weer ophalen.  
Woensdag is de ophaaltijd 12.15 uur. Aan ouders het verzoek om op het trottoir aan de 
Tournooiveldzijde achter de heg of speeltuintje te blijven staan. 
 

• De kinderen van de groepen 6 worden om 8.30 uur opgevangen door de leerkracht op het 
schoolplein op de voor hen aangewezen plaats (leerkrachten zijn 5 minuten van tevoren buiten), 
zie daarvoor figuur 1. Voor deze kinderen eindigt de schooldag om 15.15 uur, woensdag om 
12.00 uur. Groep 6A gebruikt de ingang tegenover de deur van de klas, groep 6B gebruikt de 
ingang naast het Ondersteboven¡ lokaal, groep 6C gebruikt de ingang tegenover de deur van 
groep 6B. Bespreek met de kinderen dat ze niet te vroeg op school zijn en dat ze aan het eind van 
de dag niet op het schoolplein blijven hangen. 
 

• De kinderen van de groepen 7 worden om 8.30 uur opgevangen op het schoolplein op de voor 
hen aangewezen plaats (leerkrachten zijn 5 minuten van tevoren buiten), zie daarvoor figuur 1. 
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Voor deze kinderen eindigt de schooldag om 15.15 uur, woensdag om 12.00 uur. Bespreek met 
de kinderen dat ze niet te vroeg op school zijn en dat ze aan het eind van de dag niet op het 
schoolplein blijven hangen. 
 

• De kinderen van de groepen 8 worden om 8.45 uur opgevangen op het schoolplein op de voor 
hen aangewezen plaats (leerkrachten zijn 5 minuten van tevoren buiten), zie daarvoor figuur 1. 
Voor deze kinderen eindigt de schooldag om 15.30 uur, woensdag om 12.15 uur. Bespreek met 
de kinderen dat ze niet te vroeg op school zijn en dat ze aan het eind van de dag niet op het 
schoolplein blijven hangen. 

 
Het is niet de bedoeling lang voor de aanvangstijd op school te zijn. Breng de kinderen op de aangeven 
tijd of stuur ze op tijd naar school, zodat ze op de aangeven tijd op school zijn.  
 

De school is open voor alle kinderen. De leerplicht heeft aangeven dat de reguliere leerplicht van kracht 
is en dat alle leerplichtige kinderen naar school moeten komen. Een uitzondering geldt voor kinderen die 
in de risicogroep vallen. 
 

 
Figuur 1: Plaats van de kinderen voor schooltijd en na schooltijd ophalen onder- en middenbouw 

Mondkapjesbeleid en groepen leerlingen 
 
Het is niet meer verplicht een mondkapje te dragen in de school. Wanneer u daar een prettiger gevoel bij 
heeft, mag het uiteraard wel. 
De cohortering, vaste groepen binnen de school, wordt losgelaten. Dat betekent dat de groepen weer 
tegelijk op de gang mogen zijn, er op de gang en in de aula gewerkt mag worden en kinderen uit 
verschillende groepen weer in dezelfde ruimte aanwezig mogen zijn, zonder afstand van elkaar te 
bewaren.   
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Quarantaine beleid 

Wanneer er in een groep een leerling of leerkracht positief getest wordt op COVID-19, legt de school 
eerst contact met de GGD om te bepalen wat de quarantaine in gaat houden.  

Lunchpauze 

Kinderen kunnen zoals nu gebruikelijk overblijven op school (bij Kober) of Smallsteps. Wanneer kinderen 
thuis gaan eten, worden onderstaande breng- haaltijden en plaatsen gehanteerd. 
 

• Groep 1-2B (Geert) wordt om 13.15 uur op het grasveldjes voor de aula aan de Schoolstraatzijde 
door ons opgevangen. Aan ouders vragen we om op het trottoir te blijven. Kinderen die thuis 
gaan eten kunnen om 12.00 uur opgehaald worden op de aangegeven plaats in figuur 1. 
 

• Groep 1-2E (Angela/ Monique B) wordt om 13.15 uur op het grasveldjes voor de 
personeelskamer aan de Schoolstraatzijde door de eigen leerkracht opgevangen. Aan ouders 
vragen we om op het trottoir te blijven. Kinderen die thuis gaan eten kunnen om 12.00 uur 
opgehaald worden op de aangegeven plaats in figuur 1. 
 

• De kinderen van de groepen 1-2A, 1-2C, 1-2D worden om 13.15 uur op het schoolplein aan de 
zijde Tournooiveld door door de eigen leerkracht opgevangen. Aan ouders vragen we om op het 
trottoir te blijven. Kinderen die thuis gaan eten kunnen om 12.00 uur opgehaald worden op de 
aangegeven plaats in figuur 1. 
 

• De kinderen van de groepen 3 worden om 13.15 uur op het schoolplein aan de zijde 
Tournooiveld door de eigen leerkracht opgevangen. Aan ouders vragen we om op het trottoir te 
blijven. Kinderen die thuis gaan eten kunnen om 12.00 uur opgehaald worden op de aangegeven 
plaats in figuur 1. 
 

• De kinderen van de groepen 4 worden om 13.15 uur op het grasveld aan de zijde Schoolstraat 
voor hun eigen klas door de eigen leerkracht opgevangen. Aan ouders vragen we om op het 
trottoir te blijven. Kinderen die thuis gaan eten kunnen om 12.00 uur opgehaald worden op de 
aangegeven plaats in figuur 1. 
 

• De kinderen van de groepen 5 worden om 13.15 uur op het schoolplein achter het Griffioentje  
aan de zijde Tournooiveld voor hun eigen klas door de eigen leerkracht. Aan ouders vragen we 
om op het trottoir te blijven. Kinderen die thuis gaan eten kunnen om 12.00 uur opgehaald 
worden op de aangegeven plaats in figuur 1. 
 

• De kinderen van de groepen 6 worden om 13.00 uur op het schoolplein aan de zijde 
Tournooiveld door de eigen leerkracht opgevangen.  Kinderen die thuis gaan eten verlaten om 
11.45 uur de school. 
 

• De kinderen van de groepen 7 worden om 13.00 uur op het schoolplein aan de zijde Schoolstraat 
door de eigen leerkracht opgevangen. Kinderen die thuis gaan eten verlaten om 11.45 uur de 
school. 
 

• De kinderen van de groepen 8 worden om 13.15 uur op het schoolplein aan de zijde Schoolstraat 
door de eigen leerkracht opgevangen. Kinderen die thuis gaan eten verlaten om 12.00 uur de 
school.  
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Individuele ouderavonden 

De komende ouderavond mag op school plaatsvinden. Voor het gesprek wordt aan u gevraagd of u geen 
klachten heeft welke passen bij COVID-19. Bij verschillende ingangen staat een zuil met 
desinfectiemiddel. Vriendelijk verzoek hier gebruik van te maken. 
Mocht u zich prettiger voelen bij het online voeren van het oudergesprek, laat dit de leerkracht te zijner 
tijd weten.  

Gezondheidsrichtlijnen RIVM 

De school blijft de RIVM-adviezen en richtlijnen toepassen die gelden voor het onderwijs. Zie hiervoor de 
uitgebreide website: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/COVID-19.  Informatie m.b.t. COVID-19 en kinderen 
vindt u op de website: https://www.rivm.nl/coronavirus-COVID-19/kinderen.  

• Voor alle leerlingen in de basisschool geldt dat zij niet naar school mogen komen als: 
o het kind koorts heeft; 
o het kind contact heeft met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover is 

geïnformeerd door de GGD; 
o het kind (lichte) verkoudheidsklachten heeft of andere klachten die passen bij COVID-19 

(lichte) neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak); 

o het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of 
benauwdheidsklachten). 

 
Voorgaande is tevens te raadplegen op de website: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen nog van kracht: 

• Iedereen met één of meer aan COVID-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. 
de instructies ook rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-COVID-19/testen 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de directie van school en de behandelend 
arts). 

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de directie van school en de 
behandelend arts). 
 

Leerlingen worden naar huis gestuurd: 

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals eerder genoemd, gaat de 
leerling naar huis.  

• Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen 
hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.  
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Naast bovenstaande nog een aantal aanvullende mededelingen: 

• Traktaties bij verjaardagen van kinderen hoeven niet meer, zoals tijdens de afgelopen periode, 
verpakt te zijn. We stimuleren een gezonde traktatie! 

• Alle maatregelen betreffende een goede hygiëne worden als vanzelfsprekend voortgezet. Alle 
klassen worden voorzien van voldoende zeep, desinfecterende gels, sprays, 
papieren handdoekjes. Ook zal er wederom aandacht besteed worden aan het 
wassen van de handen en niezen in de elleboog. 

• Afstand tussen volwassenen onderling dient te allen tijde 1,5 meter te zijn.  

• Afstand tussen leerlingen en medewerkers hoeft geen 1,5 meter meer te zijn.  

• Afstand tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter te zijn. 

• In de bovenbouw kan er met spatschermen gewerkt worden, afhankelijk van de risicoanalyse 
door de leerkracht.  

 
Ik wil u er nogmaals op 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/  

Daarnaast wil ik via deze weg alle ouder(s), opa(‘s), oma(‘s) bedanken!  

Vriendelijke groet, 
Defrie Tempelaars 
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