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Nieuwsbrief  PJS 1 schooljaar 2020-2021 13-augustus -2020 

 

 

Belangrijke informatie voor de start van maandag.  

 

Na zes weken vakantie zijn wij weer klaar om te starten. We hopen dat u net als al onze 

collega’s een fijne vakantie hebt gehad en dat uw kinderen weer zin hebben om maandag 

te gaan starten.  

In verband met een aantal Coronamaatregelen die nog steeds van kracht zijn starten we nog 

iets anders dan u van ons gewend bent. We hopen er met elkaar een mooi, gezond jaar van 

te maken. In deze brief leest u informatie vanuit het Crisisteam vanuit Allente aangevuld met 

informatie die onze school specifiek betreft.  

 
Informatiebrief Ouders ten aanzien van de Coronamaatregelen  
 

Maandag 17 augustus beginnen de scholen weer. We willen u graag voor de start in het 

kader van de coronacrisis informeren over de maatregelen die (nog) steeds gelden binnen 

onderwijs en opvang. De opvang heeft ook de hele zomervakantie plaatsgevonden met in 

acht neming van de geldende maatregelen. In de opvang verandert er weinig, er is vooral 

sprake van afstemming met de scholen.  

 

Het al eerder gegeven groene licht voor volledige heropening van scholen na de zomer 

betekent dat er in het nieuwe schooljaar volledig (fysiek) onderwijs wordt gegeven. We 

hebben en houden wel regels, deze regels blijven nodig, want het coronavirus is niet 

verdwenen.  

 

De besluiten van het kabinet en de RIVM-richtlijnen zijn hierbij leidend en daar kan niet van 

afgeweken worden. We zullen deze met het crisisteam blijven volgen en aanpassen waar 

nodig en u informeren als daar wijzigingen in zijn.  

 

Hieronder volgen een aantal algemeen geldende maatregelen. 

 

Terug van vakantie, codes van landen.  

 

Ouders moeten tot 14 dagen na een vakantie in een oranje of rood land thuisblijven en mogen 

niet op school/opvang of op het schoolplein komen.  

Iedereen die op vakantie is of nog gaat naar het buitenland wordt geadviseerd om eerst het 

reisadvies voor dat land te controleren op Nederlandwereldwijd.nl. Het wordt afgeraden om 

op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies.  

 

De quarantaine geldt ook voor kinderen vanaf 13 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt 

een uitzondering; zij mogen wel naar school en aan sportactiviteiten deelnemen. 
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Op basis van dit protocol mogen kinderen van 4 tot en met 12 jaar, na terugkomst uit een land 

met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wel naar school en kinderopvang 

(waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde 

klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Bij deze uitzondering is 

uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVID-19 én het minder 

intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch 

medewerkers en gastouders. 

 

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de 

kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het 

frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze 

leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders. 

 

Verzuim en leerplicht  

 

Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim van 

leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen 

zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen een aangepast programma aan te bieden.  

 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet 

worden gemeld. Iedereen heeft kunnen wennen aan het feit dat de school weer open is.  

De leerplichtambtenaar werkt volgens de methodische aanpak schoolverzuim. Dit betekent 

dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet. Dit 

geldt ook voor:  

- Kinderen of jongeren met een kwetsbare gezondheid;  

- Kinderen of jongeren met familieleden met een kwetsbare gezondheid;  

- Ouders of leerlingen met corona-angst. 

 

Onderwijstijd en afstandsonderwijs  

 

Het uitgangspunt van OCW en de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) is dat 

leerlingen die naar school kunnen gaan direct vanaf het begin van het aankomende 

schooljaar daadwerkelijk fysiek op school aanwezig zijn en daar het onderwijs volgen. Al die 

leerlingen moeten dus meteen vanaf de eerste dag na de zomervakantie het gehele 

onderwijsprogramma op school kunnen volgen: fysiek onderwijs is de norm.  

 

Voor het primair onderwijs, geldt dat het onderwijs op school moet plaatsvinden. Nu het 

onderwijs weer (grotendeels) kan worden verzorgd onder normale omstandigheden, is 

onderwijs op afstand niet meer de norm.  

 

Maatregelen voor de opvang en scholen 

 

De maatregelen die voor de zomervakantie van kracht waren voor het halen en brengen van 

kinderen blijven van toepassing bij de start na de zomervakantie. Ouders mogen de scholen 

en opvang met specifieke maatregelen voor de opvang niet betreden. Het kinderdagverblijf 

van 0 – 4 jaar heeft hier aparte, de locatie specifieke afspraken over.  

 

De eerder genomen hygiëne maatregelen voor de zomervakantie blijven van kracht bij de 

start van de scholen.  

 

Thuisblijven 

Wanneer moet een kind thuisblijven? 

Het kind mag niet naar school of de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en 

gastouderopvang) als:      
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• het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of 

smaak; 

• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft.  

Er geldt een uitzondering voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van 

de basisschool met neusverkoudheid. Voor deze kinderen geldt dat zij bij een 

neusverkoudheid gewoon naar de school of kinderopvang mogen, behalve:        

• als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;        

• als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;   

• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 

benauwdheid heeft; 

Voor kinderen in groep 3 en hoger gelden de normale regels voor thuisblijven.     

  

Voor de ouders die opvang genieten zijn de maatregelen ongewijzigd gebleven op de 

locaties voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de BSO.  

 

Wij wensen iedereen weer een fijne tijd op school en op de opvang. Welkom terug 

allemaal.   

Vriendelijke groeten namens het Crisisteam Allente. 

 

 

 

Informatie van onze school 

Het team van de PJS is de afgelopen week al hard bezig geweest om het nieuwe schooljaar 

op te starten. We hopen dat alle Coronamaatregelen voldoende effect hebben om ‘weer 

alles als vanouds’ of nog beter te kunnen uitvoeren op school. Het betekent dat we met elkaar 

nog even op zoek moeten naar alternatieven. Wij hebben dit vorig jaar gedaan en zijn er ook 

nu, bij de voorbereidingen van het jaar druk mee bezig geweest. Vorig jaar is gebleken hoe 

belangrijk en effectief het gebruik van Social Schools is voor ons in het contact met u. We 

hopen dat als u in het bezit bent van een mobiele telefoon, u de Social Schools app 3.0 

installeert. Hiermee krijgt u direct vanuit de leerkracht en school informatie die belangrijk is. We 

willen u niet overstelpen met berichten en hopen dat u kennis neemt van de inhoud hiervan.  

 

Ouders in de school, op het plein  

Zoals u heeft kunnen lezen gelden de strenge landelijke maatregelen met betrekking tot uw 

aanwezigheid in de school en op het plein nog steeds.  

Na overleg en instemming van MR en team gelden drie uitzonderingen. 

• Ouders waarvan hun kind voor het eerst naar school toe gaat. 

• Ouders waarvoor een zorggesprek gepland staat met IB en eventueel externen. 

• Ouders die een school moeten gaan kiezen voor hun kind.  

Voor deze uitzonderingen gelden naast het in stand houden van de anderhalve meter 

afstandsregel naar andere volwassenen, de afspraak dat onderstaande vragen met nee 

beantwoord moeten worden.  

1. Heeft u koorts, benauwdheid, neusverkoudheid?  

2. Is er iemand in uw omgeving Covid positief getest? 

3. Heeft uw gezin de afgelopen 14 dagen een reis gemaakt naar een land / regio waar een 

oranje code gold? 

4. Zijn er zieke volwassenen in uw omgeving met koorts / benauwdheidsklachten waar u de 

afgelopen 14 dagen contact mee heeft gehad? 

5. Werkt u in de zorg, direct met patiënten, of bent u in contact met mensen waarvoor dit 

geldt? 



Pagina 4 van 5 pag.  Nieuwsbrief 1 PJS  schooljaar 2020 - 2021 

 

Ouders wordt gevraagd hun handen te desinfecteren en hen wordt gevraagd of zij het 

wenselijk vinden om een mondkapje te gebruiken.  

 

Halen en brengen van kinderen  

Dit blijft zoals u gewend was voor de vakantie. Dit betekent helaas dat u de kinderen, ook de 

eerste lesdag, niet tot in de klas kunt wegbrengen en het zwaaien voor het 

raam niet tot de mogelijkheden behoort. De leerkrachten zullen zich nog 

voor maandag via Social Schools aan u bekend maken en brengen de klas 

na 14.00 uur dagelijks mee tot aan de weg zodat u toch de gelegenheid 

heeft, net als de leerkrachten om kennis te maken met elkaar. Blijft u s.v.p. 

alert ten aanzien van de anderhalve meter afstand regel! 

De deuren van de school gaan om 8.20 uur open. De kinderen van de groepen 1-2 

verzamelen zich op het plein en gaan daarna gezamenlijk naar de klas.  

De leerlingen van groep 3 verzamelen zich op het plein van groep 3 via het pad, dat naast 

de school loopt. 

De groep 4a en groep 5-6b gaan via de hoofddeur samen met de leerlingen van groep 7b. 

Groep 5 gaat via de nooddeur, bij de vooringang van de school. 

Groep 4-5 gaat via de nooddeur via het plein van groep 3 naar binnen. 

De kinderen van groep 8 verzamelen achter het hek op het grote plein naast het plein van 

de Phoenix. 

 

Geen frisse start bijeenkomsten  

De geplande frisse startbijeenkomsten komen te vervallen. Maandag 24 augustus ontvangt u 

een uitgebreidere informatiekaart van iedere groep. Hierop zal naast algemene informatie 

uit de klas ook informatie staan over de inhoud van het leerprogramma. We hopen u 

hiermee toch te kunnen voorzien van de nodige informatie over de leerkracht, de groep en 

het leerprogramma. 

 

Ziekmeldingen  

Wilt u de ziekmeldingen zoveel mogelijk digitaal doen via Social schools. Hiermee komt de 

informatie direct bij de leerkracht terecht. Hierbij gelden twee varianten: 

• Ziekte (alle vier de vragen t.a.v. Covid worden met nee beantwoord) 

• Ziekte (minimaal een van de vragen t.a.v. Covid wordt met ja beantwoord) 

1. Heeft er iemand in de omgeving van uw kind COVID (positief getest)? En, heeft uw kind 

in de afgelopen 14 dagen contact met deze persoon gehad?  

2. Heeft uw gezin de afgelopen 14 dagen een reis gemaakt naar een land/regio waar veel 

COVID voorkomt? Of, heeft uw gezin contact gehad met expats?  

3. Zijn er zieke volwassenen in de omgeving van uw kind met koorts/benauwdheid 

waarmee het kind de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad?  

4. Zijn er binnen het gezin mensen die in de zorg direct met patiënten werken?  

Luizencontrole  

Deze vinden geen doorgang. Dit betekent echter niet dat er geen hoofluis op school is. We 

willen u met klem vragen uw kind hierop in het weekend te controleren en te behandelen als 

dit noodzakelijk blijkt te zijn. Mocht u bij uw kind hoofdluis aantreffen wilt u dan de leerkracht 

op de hoogte brengen zodat deze de andere ouders in de klas een verzoek kan doen om hun 

kind extra te controleren.  

 

Traktaties  

Net als voor de vakantie is het trakteren van voorverpakte traktaties bij verjaardagen weer 

mogelijk. Helaas mag u niet fysiek de klas in om het mee te vieren. U kunt in ieder geval een 

persoonlijk Social Schools berichtje tegemoet zien.  
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Gymrooster  

Dit jaar worden alle gymlessen door meester Joost gegeven. Hieronder het rooster van dit 

schooljaar. Er zijn geen restricties meer t.a.v. het geven van gymlessen. Denkt u eraan uw kind 

gymkleding en schoenen mee te geven. (kleuters uitgezonderd want die hebben hun 

gymschoenen op school en gymmen in ondergoed)  

Voor de kinderen uit de bovenbouw (groepen 7-8) is een deo roller aan te raden.  

 

 
 

 

Nog een paar nachtjes slapen. 

 

Tot maandag. 

 

Team PJS 


