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Nieuwsbrief  PJS 14 schooljaar 2019-2020 29  mei 2020 

 

School weer helemaal open voor kinderen vanaf 8 juni 

De berichtgeving welke 1 juni nog formeel gedaan moet gaan worden, wijst erop dat 

we vanaf 8 juni onze deuren weer voor alle kinderen mogen openen. Een aanpassing 

die we allen hebben zien aankomen. Een aanpassing die nogmaals flexibiliteit vraagt 

van onze leerkrachten en uw kinderen. Na een aantal weken met halve groepen 

gewerkt te hebben weer volle klassen! Hoe mooi is het om te horen dat ook in een 

eigen groep met halve samenstellingen kinderen zelf aangeven nieuwe 

vriendschappen gekregen te hebben.  

Gisteravond zijn een aantal richtlijnen met ons gedeeld. Hieronder in het kort, voor 

zover wij nu al hebben ingevuld wat dit gaat betekenen. Aanvullende informatie kunt 

u in de loop van volgende week tegemoet zien. 

 

✓ Uw kinderen gaan allemaal vanaf 8 juni weer de hele week naar school toe. 
✓ Thuisonderwijs gaat ophouden per 8 juni. 
✓ Wilt u het van school geleende device op 8 juni weer inleveren zodat we deze 

weer kunnen inzetten ter ondersteuning van het onderwijs in de klas. 
✓ We willen vragen om zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school toe te 

blijven komen. 
✓ De schooldeur gaat tot aan de zomervakantie open om 8.20 uur om spreiding 

van instroom te vergemakkelijken.  
✓ Helaas blijft de pleinen en de school niet toegankelijk voor ouders. 
✓ Dit geldt ook voor ouders die kinderen bij de BSO komen ophalen. 
✓ Mocht u de leerkracht willen spreken stuur dan een mailtje met een belverzoek, 

dit werkt makkelijker dan dat we telefoons moeten doorgeven.  
✓ Bij het ophalen is het grote plein tussen de school en de gymzaal wel 

toegankelijk voor ouders. Hiermee hopen we dat u zelf een afstand van 1,5 

meter kunt realiseren met andere volwassenen.  
✓ De anderhalve meter regel geldt niet tussen kinderen onderling maar geldt 

voor personeel en volwassenen. 
✓ Daar waar mogelijk houden we de afstand tussen personeel en kinderen in 

acht. Mocht dit niet mogelijk zijn dan geeft de RIVM aan dat dit voor geen van 

de partijen een mogelijk risico vormt.  
✓ Hoe we met een vaste groep kinderen buitengespeeld kan worden waarbij we 

voor de leerkrachten tussen 8.20 en 14.00 uur wel een pauzetijd kunnen 

realiseren wordt komende week nog uitgewerkt.  
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✓ De ondersteuning van de kleutergroepen op maandag om de week en op 

donderdag en vrijdag, door met een deel van de kinderen naar het 

handvaardigheid lokaal te gaan, zal ook na 8 juni weer worden opgestart.  
✓ Zodra de desinfecterende middelen op zijn gaan we met alle kinderen over op 

wassen met water en zeep. 
✓ We gebruiken papieren handdoekjes. 
✓ Tracteren van ‘voorverpakte’ tractaties mogen vanaf 8 juni weer. 
✓ Over het tweede rapport en de daarbij behorende gesprekken wordt u later 

nog geïnformeerd. 

✓ De Cito toetsen van deze periode en de entreetoets van de groepen 7 worden 

pas komend schooljaar afgenomen. Doel van de afname is gericht op de 

afstemming van de onderwijsbehoefte van uw kind(eren). Voor groep 8 van 

volgend jaar heeft dat geen gevolgen voor de advisering richting voortgezet 

onderwijs. 

✓ Voor de kinderen van de huidige groep 8 wordt de afronding van dit schooljaar 

en hun schooltijd op de PJS vormgegeven passend binnen de laatste 

richtlijnen. Voor een aantal ideeën zijn we afhankelijk van toestemming vanuit 

de veiligheidsregio, bestuur en of gemeente. Pas daarna kunnen we de 

planning definitief gaan delen.  

✓ De musical van de groepen 8 gaat door. Groep 8b zal deze opvoeren in twee 

sessies op dinsdag 30 juni. Groep 8a zal deze opvoeren in twee sessies op 

woensdag 1 juli. De eerste start om 16.00 uur, de tweede voorstelling om 18.45 

uur. Door de beperking van het aantal personen is het alleen mogelijk voor 

ouders en niet voor broertjes of zusjes. Mocht uw gezin naast de biologische 

ouders ook uit nieuwe partners bestaan dan zijn deze ook welkom. Om het 

aantal aanwezigen te controleren zal vanaf vanavond 20.00 uur een intekenlijst 

worden opgengesteld in Social Schools.  

✓ Voor de invulling van een afscheid zijn we nog op zoek naar een passende 

moment en invulling. U hoort hier later over.  

✓ De schoolfotograaf zal op woensdag 10 juni in partytenten op het plein 

Individuele en groepsfoto’s van de kinderen gaan nemen. Bij slecht weer wijken 

zij mogelijk uit naar donderdag 11 juni. We denken hiermee een mooi 

alternatieve optie bedacht te hebben om dit wel uit te kunnen laten voeren in 

deze tijd. 

 

We zijn naast alle aanpassingen en het opstarten van alle groepen ook druk bezig met 

de voorbereidingen van het komende schooljaar. Zodra de groepssamenstelling 

vastgesteld is met de MR zullen we u hierover informeren. Ook de plannig zal nadat 

we deze op de studiedag van 15 juni met elkaar hebben vastgesteld op Social Schools 

zichtbaar worden. Of we alles kunnen starten zoals we 

plannen hangt af van wat er n.a.v. de regelgeving 

mogelijk gaat zijn. Dat dit allemaal onder voorbehoud is 

zult u vast begrijpen.  

 

Rest ons u nog een heerlijk lang zonnig weekend toe te 

wensen. Geniet van het mooie weer en een extra vrije 

dag. Zorg goed voor elkaar, blijf gezond.  
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Berichtje van Ina 

De operatie van Wil is goed verlopen. De neurochirurg is voorzichtig positief. Wil is 

met hulp van zijn gezin thuis aan het revalideren. We hopen allen dat deze 

revalidatie het gewenste effect, een leven zonder epileptie, tot gevolg zal hebben. 

 

 

Input vanuit het crisisteam  

Nu op 8 juni de scholen en kinderopvanglocaties weer volledig open gaan, willen we u 

nogmaals wijzen op het volgende: De school past de streng werende RIVM-adviezen en 

richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 

• Een kind met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  

• Neusverkoudheid.  

• Hoesten.  

• Moeilijk ademen/benauwdheid.  

• Tijdelijk minder ruiken en proeven.  

• Een leerling met koorts boven 38 °C.  

 

• Wanneer een kind positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen 

thuisblijven en uitzieken. Het kind mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij 

na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over 

thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels  

 

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 °C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.  

 

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer 

naar school en de opvang.  

 

• Als iemand in het huishouden van het kind getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 

extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ 

informatiebriefhuisgenootthuis.  

 

• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) 

neemt de school of opvang contact op met de GGD. Verdere acties worden in 

opdracht van de GGD uitgevoerd.  

 

• Zie testbeleid kinderen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.  
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