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Beste ouders, 

 
Wat fijn dat we na de meivakantie weer naar school mogen! Wij 
hebben er allemaal ontzettend veel zin in!! 
 
In deze extra nieuwsbrief lezen jullie alles over de schooltijd 
vanaf 11 mei tot 1 juni. Er wordt uitgelegd wat we als school 
gaan aanbieden en wat we van jullie verwachten. Ook worden 
de algemene uitgangspunten nog even onder elkaar gezet. 
 
Wij wensen jullie allemaal een heerlijke, schoolvrije meivakantie 
toe, en zien alle kinderen graag uitgerust en vol enthousiasme 
weer terug op 11 mei. We zouden het leuk vinden om die dag 
feestelijk te beginnen, aangezien we elkaar toch 8 weken niet 
hebben gezien dan. Daarom vragen we jullie om naar school te 
komen met een opgeblazen ballon, aan een touwtje (als je deze 
thuis nog op voorraad hebt). Als je op school aankomt mogen 
de kinderen deze aan het hek vast maken (1,5 meter uit elkaar). 
 
We houden jullie op de hoogte, mochten er nieuwe 
ontwikkelingen zijn. 
 
Hartelijke groet, 
Ronald Voorhorst, 
Margriet Biewenga 
 
 
 
Randvoorwaarden 
 
1. Kinderen gaan de helft van de tijd naar school 
2. De 1,5 meter regel geldt niet voor kinderen onder de 12 

jaar (alleen voor volwassenen op school) 
3. De school heeft aandacht voor de hygiëne en veiligheid 
4. Kinderen met een verkoudheid, die hoesten, niezen of 

koorts hebben blijven thuis (volgens de RIVM richtlijnen) 
5. Zijn er verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius 

of hoger) en/of benauwdheid: dan blijft het hele gezin thuis 
6. Leerkrachten houden 1,5 meter afstand in hun contacten 

(ook zoveel mogelijk richting de kinderen) 
7. Ouders blijven buiten de school en buiten het plein 
8. Kinderen lunchen thuis, TSO is niet mogelijk 
9. Deze afspraken gelden in eerste instantie tot 1 juni 

Om te onthouden 

 

Voor vragen: 

 

Telefoonnummers: 

Ronald Voorhorst 

06-45566742 

r.voorhorst@kbsdezonn

ewende.nl 

Margriet Biewenga 

06-22579906 

m.biewenga@veluwseo

nderwijsgroep.nl 
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50% rooster 
Na de persconferentie eerder deze week, met daarin de uitnodi-
ging om vooral maatwerk te leveren, zijn wij met ons gehele 
team in overleg gegaan over de mogelijkheden voor De Zonne-
wende. In goed overleg (ook met de MR) hebben wij onder-
staand plan samengesteld. Dit nieuwe rooster blijft geldig tot 1 
juni.  
 
We verdelen de groepen op alfabet in 2 groepen (dus broertjes 
en zusjes komen tegelijk naar school). Deze verdeling wordt 
jullie vandaag per klas gemaild. Deze verdeling staat vast en 
daar kan niets aan gewijzigd worden. 
We verdelen de dag in een ochtend en een middag. Groep A of 
B komt soms ‘s ochtends naar school en soms ‘s middags, en 
dat wordt wekelijks gewisseld. Alle kinderen lunchen thuis. 
 
We beseffen ons dat we afwijken van het landelijk advies om 
hele dagen naar school te gaan, maar kiezen toch heel bewust 
voor deze optie en dat lichten we graag even toe. 
 
Wij komen uit een periode, waarbij kinderen een lange tijd wei-
nig contact hebben gehad met vriendjes en vriendinnetjes. De 
kinderen hebben allemaal in een verschillende thuissituatie ge-
zeten. Sommigen hebben ook situaties meegemaakt die minder 
prettig zijn. Hierbij kan het gaan om ziekte, of zelfs overlijden, 
spanningen die ontstaan zijn door gebrek aan aandacht, ruzies 
die ze normaliter sneller konden vergeten doordat zij regelmatig 
in andere situatie en op een veilige school konden zijn. We kun-
nen spreken van een sociaal eenzijdige situatie die je graag wilt 
doorbreken. Onze leerkrachten hebben daarom aangegeven de 
leerlingen zoveel mogelijk te willen zien. Wanneer je vaker een 
contactmoment hebt, kun je meer doen aan de sociaal emotio-
nele ontwikkeling van kinderen, en dat is volgens ons op dit mo-
ment het belangrijkste aspect waar wij met de kinderen aan wil-
len werken.  
 
Verder geldt voor ons dat: 
 Er geen TSO mogelijk is in de school 
 Als leerkrachten dat zelf oppakken vraagt dat te veel in 

combinatie met mogelijk thuisonderwijs 
 En een continurooster is nu geen oplossing i.v.m. de aan-

sluiting op de BSO-tijden 
 Er is voldoende ruimte rond de school voor het halen en 

brengen 
 Er is afstemming met de buurtscholen en deze tijden slui-

ten het beste aan 
 Het fijn is dat er geen spullen op en neer van huis naar 

school zullen gaan 
 
 
 

50% rooster 

 

2 groepen 

 

Lestijden: 

8:30-11:15  

 (ma-vr) 

12:30-15:15  

 (ma, di, do) 
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De overheid heeft alle ouders gevraagd om nog steeds zoveel 
mogelijk proberen thuis te werken. We laten jullie dit nieuwe 
rooster expres zo vroeg mogelijk weten, zodat jullie alle tijd 
hebben om je werktijden op dit schema aan te kunnen passen. 
Ook hebben we de groepsindeling zo gemaakt dat broertjes en 
zusjes op hetzelfde moment naar school kunnen. We hopen 
jullie in deze bijzondere tijd hiermee zoveel mogelijk tegemoet 
te komen. 
 
 
 
Nieuw schema: 

 

 

 
 
Vanaf een kwartier voor aanvang kunnen de kinderen naar 
school komen en staan er leerkrachten op het plein. 
 
 
Pauze tijden 
We gaan de pauzetijden op school iets aanpassen, zodat er 3 
momenten zijn dat groepen naar buiten kunnen gaan. Op die 
manier zorgen we ervoor dat niet alle kinderen en leerkrachten 
tegelijkertijd buiten zijn. Gelukkig hebben wij de beschikking 
over heel veel buitenruimte, waardoor wij de groepen goed kun-
nen verdelen. 

Week 20 Ma 

11/5 

Di 
12/5 

Wo 
13/5 

Do 
14/5 

Vr 
15/5 

8.30-11.15 A A A A B 

Pauze +  
schoonmaak 

          

12.30-15.15 B B   B   

Week 21 Ma 

18/5 

Di 
19/5 

Wo 
20/5 

Do 
21/5 

Vr 
20/5 

8.30-11.15 B B A vrij vrij 

Pauze +  
schoonmaakron-
de 

          

12.30-15.15 A A       

Week 22 Ma 

25/5 

Di 
26/5 

Wo 
27/5 

Do 
28/5 

Vr 
29/5 

8.30-11.15 B B B A A 

Pauze +  
schoonmaak 

          

12.30-15.15 A A   B   

50% rooster 

 

2 groepen 
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8:30-11:15  

 (ma-vr) 

12:30-15:15  

 (ma, di, do) 
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Halen en brengen 
Uiteraard is het van belang om zo min mogelijk ouders rond de 
school te hebben en dat het halen en brengen verder op een zo 
veilig mogelijke manier gebeurt. Daarom vragen wij jullie het 
volgende: 
 Indien mogelijk laat de kinderen dan zelfstandig naar 

school komen 
 Kom met maximaal 1 ouder naar school 
 Wellicht kunnen buurkinderen samen naar school 
 Alle ouders houden zelf rekening met 1,5 meter afstand 
 Kinderen worden tot aan het hek gebracht, op het plein 

staan leerkrachten om de kinderen op te vangen 
 Ouders brengen kinderen naar het hek volgens onder-

staand schema: 
 
Keerkring 
Hek kleuters: groep 1-3 
Hek hoofdingang (sluisje): groep 4, 5 en 6 
Hek fietsers: alle fietsers en groep 7 en 8 
 
Ravelijn 
Hek kleuters: groep 1-2 
Hek hoofdingang: groep 3-5 
Hek fietsers: alle fietsers en groep 6-8 
 
 
Hygiëne 
We zullen ons uiterste best doen om de hygiëne op school 
meer dan anders  te waarborgen.  
 In iedere klas zijn handgel, zeeppompjes en papieren 

handdoekjes aanwezig 
 In de tijd tussen 11:15 en 12:30 gaan onze schoonmakers 

de school schoonmaken Dagelijks worden tafels en deur-
klinken schoongemaakt. 

 De leerlingen zal gevraagd worden regelmatig de handen 
te wassen 

 We niezen en hoesten in onze elleboog 
 Gymlessen in de zaal komen te vervallen 
 
 
Kinderopvang 
De kinderopvang mag ook weer open vanaf 11 mei, maar wel 
alleen op de gebruikelijke tijden. Dit betekent dat de BSO be-
schikbaar is vanaf 15:15 uur. Wij hebben ons schoolrooster 
daarom hierop aangepast. 
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De Digitale School 
Met thuisonderwijs stoppen wij vanaf nu voor het grootste ge-
deelte. De leerkrachten kunnen niet alles tegelijk en onze priori-
teit ligt de komende weken op het onderwijs op school zelf.  
Er wordt wel een stukje zelfstandige verwerking mee naar huis 
gegeven voor de groepen 6, 7 en 8, maar het onderwijs op af-
stand heeft voor ons nu geen prioriteit meer. 
 
 
Kinderen die niet naar school komen 
Sommige kinderen kunnen helaas niet naar school komen we-
gens ziekte of risicofactoren in hun directe omgeving. Voor de-
ze kinderen worden geen instructies opgenomen, maar slechts 
het thuiswerk meegegeven, zoals hierboven omschreven. Om 
voor deze kinderen het toch zo goed mogelijk te organiseren 
als school, willen we graag van jullie horen welke kinderen niet 
naar school gaan komen vanaf 11 mei en wat de reden is. Dit 
kan je doorgeven via directie@kbsdezonnewende.nl.  
 
 
Uitgeleende laptops 
De laptops van groep 6-8 blijven voorlopig thuis bij de kinderen 
omdat zij ze deze weken nodig kunnen hebben bij het uitvoeren 
van hun werk thuis. Zodra de scholen weer volledig open gaan 
komen de laptops weer terug naar school. 
De laptops van groep 1-5 kunnen op 11 mei weer worden inge-
leverd bij Ronald of Margriet. 
 
 
Leerkrachten 
De meeste leerkrachten kunnen vanaf 11 mei weer gewoon 
werken. Een enkele uitzondering kan dat niet. Hiervoor hebben 
wij passende oplossingen gezocht. Indien van toepassing wordt 
dit aan jullie per groep gecommuniceerd. 

 

Doorgeven via: 

direc-

tie@kbsdezonnnewen

de.nl 
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Noodopvang 
De noodopvang blijft ook na de meivakantie tot in ieder geval 1 
juni mogelijk. Dit betekent dat die kinderen die dat betreft de 
hele dag, tijdens normale schooluren, op school kunnen blijven 
in hun eigen klas (of in een andere klas mocht de groep te groot 
worden). De ochtend en de middag zullen zij dus in principe de-
zelfde lessen volgen. Alleen deze kinderen zullen tussen de 
middag worden opgevangen op school in een van de lokalen of 
in de hal van de school. 

Omdat wij ervoor willen waken dat de klassen en de overblijf 
gelijk weer overvol raken verzoeken wij jullie met klém om altijd 
eerst zelf te kijken naar eigen opvangmogelijkheden. Uitgangs-
punt hierbij blijft dat ouders met cruciale beroepen de opvang 
van hun kinderen waar mogelijk en zoveel mogelijk in de privé-
sfeer organiseren (b.v. partner, familie, buren), dit om de groe-
pen niet te groot te laten worden en gezondheidsrisico’s van 
onze medewerkers te beperken.  

We willen jullie vragen om voor 6 mei aan te geven aan de di-
rectie of jullie gebruik willen maken van de noodopvang, en op 
welke dagen dat kan zijn. Graag doorgeven voor woensdag 
(dus voor 6 mei, 13 mei en 20 mei), voor de behoefte in de 
week erna. Zodoende kunnen wij er op tijd voor zorgen dat 
deze noodopvang in goede banen wordt geleid. Graag doorge-
ven via directie@kbsdezonnewende.nl. 

 
Verjaardagsfeestjes 
Als kinderen jarig zijn is het natuurlijk hartstikke leuk om dit te 
vieren op school, maar ook dit zal voorlopig even iets anders 
gebeuren.  
 Kinderen blijven in hun eigen klas en gaan niet de klassen 

rond 
 De traktaties zitten per stuk in een verpakking, en zijn niet 

zelfgemaakt 
 De dag van de traktatie wordt in overleg met de leerkracht 

afgestemd 
 
Geannuleerde activiteiten 
Door de coronamaatregelen hebben wij deze geplande activitei-
ten moeten annuleren:  
 14 en 15 mei, Schoolreisjes 
 25-29 mei, Haps kamp 
 18 juni, meesters– en juffendag 
 10 juli, schoolfeest 
 
De schoolreisjes hebben we opnieuw kunnen inplannen op 17 
en 18 september, en de huidige groepen 7 (dan groep 8) zullen 
dan ook meegaan op schoolreisje. 
Het schoolfeest verplaatsen wij naar volgend schooljaar. 
 
Voor het kamp van groep 8 is nog geen beslissing genomen.  

Noodopvang 

Doorgeven via: 

direc-

tie@kbsdezonnnewen

de.nl 

 

Belangrijk: 

Doorgeven voor 

woensdag voor de 

noodopvang week er-

na 
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