
 

Bemmel, 6 februari 2021 

Goedemiddag allemaal, 

Vanaf dinsdag 9 februari mogen alle groepen weer naar De Borgwal. Het ‘Opstart 

protocol basisonderwijs’ is donderdagavond 4 februari gepubliceerd en inmiddels al 

weer meerdere keren aangepast. Naar aanleiding hiervan hebben wij met elkaar de 

volgende afspraken gemaakt. De inhoud van deze brief is in samenspraak met de MR 

opgesteld.  

 Hoe gaan wij ons onderwijs vanaf 9 februari vormgeven? 

● Naar school: Alle leerlingen mogen weer naar school, mits zij klachtenvrij zijn.  

● Thuisblijven: Leerlingen moeten thuisblijven en desgewenst getest worden, 

wanneer zij klachten hebben die passen bij COVID-19, dus ook bij 

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit 

hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, 

astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Alle informatie 

hierover is te vinden op de site van de Rijksoverheid: 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen?fbclid=IwAR1DgHkzhmTldrbm

4tfI9wUi-PZIuPq6vmy69Jsdj_uNB3T8iWKDr-2q06o  

● De groep als bubbel: Wij zien iedere groep (groep 3 t/m groep 8) afzonderlijk 

als een cohort, een bubbel. Tussen de leerlingen binnen deze bubbel hoeft geen 

1,5 meter afstand bewaard te worden. De beide kleuterklassen, groep 1/2A en 

1/2B, zien wij als 1 cohort, als 1 bubbel dus.  

● Besmetting in de bubbel=hele klas naar huis: Wanneer een leerling is besmet, 

gaat de hele klas (de hele bubbel, inclusief de leerkrachten) in quarantaine. De 

hele klas gaat over op online onderwijs. Het online onderwijs start op de dag 

nadat de hele groep in quarantaine is gegaan. Wij hebben er als school voor 

gekozen om de quarantaine en het daarbij behorende thuisonderwijs 5 
lesdagen te laten duren. Samen met een weekend dat daar sowieso bij komt, 
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komen wij uit op 7 dagen thuis quarantaine. Vanaf de 8e dag kunnen leerlingen 

die een negatieve testuitslag kunnen overleggen (foto of scan per mail aan de 

leerkracht), weer naar school komen. Vanaf de 8e dag wordt er weer fysiek 

lesgegeven. De leerlingen die nog in thuis quarantaine verblijven doordat zij nog 

wachten op een uitslag of zich niet hebben laten testen, kunnen vanuit huis via 

de link in Classroom de les volgen. Op deze manier creëren wij de meest optimale 

manier van onderwijs voor alle leerlingen, zowel fysiek als online, rekening 

houdend met de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen en de 

leerkrachten. De thuis quarantaine van leerlingen die zich niet hebben laten 

testen stopt na 10 dagen. Daarna kunnen zij, wanneer ze klachtenvrij zijn de 

lessen weer fysiek in de klas volgen. 

● Gespreide breng- en haaltijden: Om te voorkomen dat er te veel leerlingen en 

ouders tegelijkertijd rondom De Borgwal bewegen, hebben wij een inloop 

vastgesteld van 08.15 uur tot 08.45 uur voor alle groepen. Zodra leerlingen op 

school zijn, komen zij direct binnen. Het eerste kwartier de achternamen 

beginnend met een A t/m M en het tweede kwartier de achternamen beginnend 

met een N t/m Z. Ook aan het einde van de dag mogen leerlingen opgehaald 

worden tussen 14.45 uur en 15.15 uur. De leerlingen die zelfstandig naar huis 

mogen gaan, laten wij in groepjes vertrekken. Wederom het eerste kwartier de 

achternamen beginnend met een A t/m M en het tweede kwartier de 

achternamen beginnend met een N t/m Z.  

● Woensdag: Op woensdag is de naar huis gaan tijd tussen 11.45 uur en 12.00 uur 

voor de achternamen beginnend met een A t/m M en van 12.00 uur en 12.15 uur 

voor de achternamen beginnend met een N t/m Z. Dit geldt voor alle groepen! 

● Mondkapjes in de school: Alle leerlingen van groep 7 en 8 dragen in de 

gezamenlijke ruimtes mondkapjes. Dit geldt ook voor iedereen vanaf 13 jaar die 

de school binnenkomt: in de gezamenlijke ruimtes is het dragen van mondkapjes 

verplicht. Zodra je in de gezamenlijke ruimtes zit, mag het mondkapje af. 

● Elke groep een eigen ingang: Alle groepen hebben een aangewezen 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 houd wederom de 1,5 meter regel aan, draag 

een mondkapje en kom alleen.  

Groep  Starttijd  Eindtijd  Ingang en uitgang 

1/2A  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

Woe: 11.45 - 12.15 uur 

Nooddeur groep 1/2A 

1/2B  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

Woe: 11.45 - 12.15 uur 

Nooddeur groep 1/2B 



OVERIGE, PRAKTISCHE ZAKEN: 

● Corona klachten? Mochten er bij jullie als ouders of jullie kinderen signalen zijn 

van het coronavirus, dan verzoeken wij jullie dringend dit te melden. Alle 

informatie daarover graag centraal naar juf Christine →  c.vanmullem@delinge.nl  

● Ontwikkelen klachten zich gedurende de dag, 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. 

● Alle gymlessen komen tot nader order te vervallen. 

● Alle voorschriften (hygiëne, buitenspelen, ventilatie etc.) vanuit het protocol van 

het RIVM voor basisscholen zullen worden nageleefd. 

●  Ouders zijn, helaas, niet welkom op het plein of in de school. Laat de leerlingen 

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

kom alleen, houd rekening met de 1,5 meter afstand tot elkaar en draag een 

mondkapje. Dit geldt ook voor het parkeerterrein en de voetpaden langs de 

school. Laat jongere broertjes en zusjes zoveel mogelijk thuis. 

● Tussen de middag: De TSO is zoals gebruikelijk open voor betaald overblijven. 

De leerlingen die thuis lunchen mogen om 12.00 uur naar huis, er geldt dan geen 

uitlooptijd. 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.  

● Quarantaine en thuisonderwijs: De leerlingen die thuis in quarantaine zijn 

vanwege een besmetting buiten school om, kunnen via de link in Classroom de 

lessen vanuit huis volgen.  

3  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

Woe: 11.45 - 12.15 uur 

Nooddeur groep 3 

4  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

Woe: 11.45 - 12.15 uur 

Buitenklas, nooddeur groep 4 

5  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

Woe: 11.45 - 12.15 uur 

Ingang Buitenklas 

6  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

Woe: 11.45 - 12.15 uur 

Plein, ingang groep 6 

7  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

Woe: 11.45 - 12.15 uur 

Plein, ingang groep 7/8 

8  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

Woe: 11.45 - 12.15 uur 

Plein, ingang groep 7/8 



● Vieren van verjaardagen: Het vieren van verjaardagen mag gewoon doorgaan, 

helaas kunnen ouders hierbij niet aanwezig zijn. Trakteren mag, mits de 

traktatie is voorverpakt door de winkel of door een bakker is bereid. 

● Opvang bij ziekte leerkracht: Het is ontzettend moeilijk om invallers te vinden. 

De invalpool is leeg. Daarbij kunnen we niet altijd een beroep doen op collega’s 

die extra kunnen werken. Aangezien groepen niet gemengd mogen worden, kunnen 

wij leerlingen ook niet verdelen over de andere groepen. Wanneer wij geen 

leerkracht voor een klas hebben, kan het zijn dat jullie ‘s morgens worden 

bericht met de mededeling dat de klas thuis moet blijven. Leerlingen van de 

betreffende groep kunnen dan niet naar school komen. 

● Noodopvang: Wanneer wij om organisatorische redenen niet open kunnen, zullen 

wij noodopvang verzorgen voor leerlingen met één of twee ouders/verzorgers die 

werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Een lijst van cruciale beroepen (kinderen 

van ouders/verzorgers die hierin werkzaam zijn kunnen wel naar school) staat 

hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/ouders-scholier

en-en-studenten-kinderopvang-enonderwijs/cruciale-beroepen. Het uitgangspunt 

bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als 

mogelijk zelf thuis regelen. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, 

kunnen deze ouders de kinderen naar de noodopvang brengen. Voor meer 

informatie over de noodopvang zie de website van de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/ouders-scholier

en-en-studenten-kinderopvang-enonderwijs/kinderopvang-noodopvang  Hebben 

jullie noodopvang nodig, stuur een mail naar Christine → c.vanmullem@delinge.nl  

● Carnaval: Vrijdag 12 februari staat onze carnavalsviering gepland. Groep 1 is 

hierbij ook van harte welkom! De activiteiten zullen in de eigen klas plaatsvinden. 

Alle leerlingen mogen verkleed naar school komen! Om 12.00 uur start de 

carnavalsvakantie. 

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. Samen krijgen we 

corona eronder! Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn, dan lezen wij 

dat graag per mail: c.vanmullem@delinge.nl 

Groetjes, namens het hele team van De Borgwal, 

Christine van Mullem 
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