
 

Bemmel, 22 augustus 2020 

Goedemiddag allemaal, 

De vakantie zit er bijna op....  

Afgelopen week zijn alle juffen en meesters hard bezig geweest om de school weer in 

te richten. Maandag gaan wij weer starten, maar voordat dat kan willen wij jullie graag 

op de hoogte brengen van de afspraken die wij hanteren vanwege corona bij de start 

van het schooljaar.  

 Hoe gaan wij ons onderwijs vanaf 24 augustus vorm geven: 

·     Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter 

afstand te houden. 

·     Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden, 

maar wel tot volwassenen. 

·     Kinderen tot en met groep 2 met alleen een neusverkoudheid (zonder koorts of 

andere luchtwegklachten) mogen naar school. Zij moeten thuisblijven als ze contact 

hebben gehad met een coronapatiënt of als volwassen gezinsleden last van koorts of 

benauwdheid hebben. Het is belangrijk dat deze gezinsleden zich laten testen en 

dat u ook uw kind(eren) laat testen. 

·     Kinderen vanaf groep 3 met klachten die bij een corona-infectie passen, moeten 

thuisblijven, ook bij alleen een neusverkoudheid. 

·     Leerkrachten zien erop toe dat de hygiënemaatregelen worden toegepast die voor 

de vakantie ook al golden. 

·         Ouders zijn, helaas, niet welkom op het plein of in de school zonder afspraak. Laat 

de leerlingen waar mogelijk alleen naar school toe komen. Breng je de leerlingen naar 

school, doe dit alleen en houd rekening met de 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit 

geldt ook voor de voetpaden langs de school.  



·         Mocht een gesprek tussen ouders en leerkrachten nodig zijn, dan worden ouders 

uitgenodigd door de leerkrachten. Wil je als ouder een afspraak met een 

leerkracht? Dat kan! Stuur even een mailtje of bel even, dan wordt er een afspraak 

gemaakt. Afspraken kunnen dus fysiek op school, maar kunnen ook nog steeds online. 

Misschien overbodig, maar loop niet zonder afspraak de school in of het plein 

op! 

·         Wij hanteren een inloop van 08.15 uur tot 08.30 uur. Verder gelden de reguliere 

schooltijden. Alle leerlingen zijn uit om 15.15 uur. Voor alle groepen geldt dat 

kinderen direct naar binnen gaan bij aankomst op school, zij blijven niet 

buitenspelen op het plein.   

·         Alle gymlessen starten weer in september. De eerste week zijn er dus geen 

gymlessen voor alle groepen. 

·         Fietsen kunnen worden geparkeerd in de fietsenstalling op het plein. 

·     De BSO’s brengen en halen de leerlingen op bij de groepen zelf.   

·         Alle groepen hebben een eigen ingang tot de school. Hier kunnen zij tussen de 

middag en na afloop van de lesdag ook weer worden opgehaald wanneer zij niet 

zelfstandig naar huis kunnen gaan. Ga op ruime afstand van school staan en houdt 

wederom de 1,5 meter regel aan. De kleuterjuffen vangen de leerlingen buiten voor 

de lokalen op, dus voor op het pleintje bij De Buitenklas.  

Groep  Starttijd  Eindtijd  Ingang en uitgang 

1/2A  08.15 - 08.30 uur  15.15 uur  Nooddeur groep 1/2A 

1/2B  08.15 - 08.30 uur  15.15 uur  Nooddeur groep 1/2B 

3  08.15 - 08.30 uur  15.15 uur  Nooddeur groep 3 

4  08.15 - 08.30 uur  15.15 uur  Buitenklas, ingang 4/5 

5  08.15 - 08.30 uur  15.15 uur  Buitenklas ingang 4/5 

6  08.15 - 08.30 uur  15.15 uur  Plein, ingang groep 6 

7  08.15 - 08.30 uur  15.15 uur  Plein, ingang groep 7/8 

8  08.15 - 08.30 uur  15.15 uur  Plein, ingang groep 7/8 

Op woensdag is groep 1 t/m 4 uit om 12.00 uur. Groep 5 t/m 8 is uit om 12.15 uur. 

Tussen de middag 

De TSO gaat weer gewoon van start a.s. maandag. De leerlingen die thuis eten tussen de 

middag mogen om 12.00 uur naar huis. Wij verwachten hen tussen 13.00 uur en 13.15 uur 

weer terug. Hierbij geldt ook →  Ga direct naar huis, houd 1,5 meter afstand tot elkaar, 



wanneer je weer op school komt, kom je direct binnen. Er wordt geen gebruik gemaakt 

van de koelkast. Zorg zelf voor gekoeld eten en drinken voor de leerlingen die gebruik 

maken van de TSO. 

Hooikoorts? 

Gezien het seizoen, zijn er diverse leerlingen met hooikoortsklachten. 

Hooikoortsklachten zijn moeilijk te onderscheiden van corona klachten. Mochten 

leerlingen met hooikoortsklachten medicatie hebben, waardoor de klachten onder 

controle zijn, dan zijn zij gewoon welkom op school. Wanneer medicatie gedurende de 

dag nodig is, medicatie graag meegeven. Blijven de hooikoortsklachten gedurende de 

dag opnieuw beginnen, dan zijn wij genoodzaakt jullie te bellen en zal de leerling moeten 

worden opgehaald. Dit om zoveel mogelijk de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te 

waarborgen. Wij hopen op jullie begrip. 

Corona klachten? 

Mochten er bij jullie als ouders of jullie kinderen signalen zijn van het coronavirus, dan 

verzoeken wij jullie dringend dit te melden en echt thuis te blijven! Laat je zo snel 

mogelijk testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. 

Informatieavonden alle groepen 

De informatieavonden willen wij fysiek laten plaatsvinden in 2 shifts. Van alle leerlingen 

mag er 1 ouder komen. Bij gescheiden ouders mogen er 2 ouders aanwezig zijn. Op deze 

wijze kunnen wij in de lokalen op 1,5 meter afstand van elkaar plaatsnemen. Een 
uitnodiging met schema hiervoor ontvangen jullie via de groepsleerkracht. Er wordt 

deze avonden geen koffie/thee/water verzorgd. De informatieavonden vinden plaats op 

de volgende dagen: 

Maandag 31 augustus 2020 

19.00 - 19.45 uur/ 20.00 - 20.45 uur 

Groep 3, groep 4 en groep 8 

Dinsdag 1 september 2020 

19.00 - 19.45 uur/ 20.00 - 20.45 uur 

Groep 1/2, groep 5 en groep 7 

 

Woensdag 2 september 2020 

19.00 - 19.45 uur/20.00 - 20.45 uur 

Groep 6 

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee, samen met jullie, op een verantwoorde manier ons 

onderwijs kunnen vormgeven. Wees scherp op de 1,5 meter regel, met name bij het 

halen en brengen van de leerlingen. Wijs elkaar er desnoods op. Laten we met ons allen, 

ons gezonde verstand gebruiken! Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn, 

dan lees ik dat graag per mail: c.vanmullem@delinge.nl Geniet van jullie laatste 

zomervakantieweekend, wij hebben er weer zin in om te beginnen, tot maandag! 

Groetjes, namens het hele team van De Borgwal 

Christine van Mullem 

mailto:c.vanmullem@delinge.nl

