
 

 

Herstart 11 mei 2020 

……………………… 

 
Maandag 11 mei zullen de deuren van IKC de Ceder weer opengaan 

en daar zijn we erg blij mee! 

De MR heeft instemming verleend op de organisatie zoals we dat met 

het team binnen de kaders en richtlijnen van OC&W en de RIVM  

hebben neergezet. We hebben gekeken hoe we gezinnen in z’n 

geheel tegemoet kunnen komen en we streven naar een school als 

“veilige zone” voor leerlingen en medewerkers.  

 

In deze brief willen wij u informeren hoe onze organisatie op IKC de 

Ceder eruit gaat zien na de meivakantie, vanaf maandag 11 mei. Wij 

realiseren ons dat ouders in deze periode veel informatie opgestuurd 

hebben gekregen, ook van verschillende groepen tegelijk. Toch willen 

wij u vragen deze brief met aandacht door te nemen, zodat u goed 

weet wat uw kind te wachten staat na de vakantie. 

 

Verdeling van de leerlingen 

Onze leerlingen worden verdeeld in twee groepen: groep A en groep 

B. Broertjes en zusjes zitten altijd in dezelfde groep. De groepsgrootte is 

zo gelijk mogelijk.  Het schema gaat na twee weken opnieuw in. 

Wij zullen en kunnen niet ingaan op individuele verzoeken. Wij gaan er 

van uit dat u begrijpt dat dit voor een school niet haalbaar is. 

 

Deze periode gaan we werken met het continurooster voor alle 

groepen met gewijzigde lestijden: van 8:30 - 13:30 uur  op alle dagen. 

De wijziging van de schooltijden heeft te maken met het organiseren 

van het pauzerooster en de rusttijden voor kinderen en personeel. 

 

 Week 1 Week 2 

maandag Groep A Groep B 

dinsdag Groep B Groep A 

woensdag Groep A Groep B 

donderdag Groep B Groep A 

vrijdag Groep A Groep B 
 

 



 

De leerlingen werken op de dag dat zij niet naar school komen thuis 

aan het opgegeven schoolwerk.  

 

De schooldeuren gaan ‘s morgens open van 8:20 - 8:30 uur voor 

aanvang van de les. Op de dag dat de kinderen naar school gaan, 

mogen ze gebruik maken van de VSO/BSO wanneer daar een 

contract mee is.  

Wanneer één van de ouders een cruciaal beroep uitoefent, mag er 

gebruik gemaakt worden van de noodopvang. Onder schooltijd 

gebeurt dit op school, na schooltijd wordt dit door de BSO 

georganiseerd. U kunt een berichtje mailen naar Gonny van Zelm  

(gonny.van.zelm@stichtingpenta.nl). 

 

Halen en brengen van de leerlingen 

De school gaat 8.20 uur open. Kinderen mogen het schoolplein op, 

ouders blijven buiten het hek. Wij willen u vragen om kinderen vanaf 

groep 5 zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. 

Wanneer u met uw kinderen mee naar school gaat, gaat u naar het 

hek van het jongste kind. Wij proberen de toestroom richting de school 

te spreiden door de groepen te verdelen over de verschillende hekken 

en verschillende ingangen van de school. Leerlingen horen zich strikt te 

houden aan hun eigen hek en eigen ingang! De leerkrachten van de 

groepen 1-4 vangen hun kinderen buiten op. 

Kleuters komen op het schoolplein via het hek van de kleuteringang. 

Groep 3 maakt gebruik van de hoofdingang. 

Groep 4 en 5 maken gebruik van het hek bij de oude Hoeksteen-

ingang en plaatsen hun fiets langs de ramen van de groepen 4 en 5, 

waar de kinderen dan niet mogen spelen. 

Groep 6 maakt gebruik van de hoofdingang. 

Groepen 7 en 8 gebruiken hun eigen ingang zoals gewoonlijk.  

Kinderen die buiten de reguliere schooltijd de school in willen, moeten 

aanbellen bij de hoofdingang. 

De uitgang is hetzelfde als de ingang. Maakt u goede afspraken met 

uw kind over het afhalen en spreek een duidelijke plek af. 
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Ouders  

• Nemen afscheid bij het hek  

• U kunt alleen op afspraak op school terecht wanneer dit niet 

telefonisch kan. 

• Leerlingen worden door maximaal één volwassene 

gebracht/gehaald. 

 

Organisatie in school  

• Leerlingen nemen eten/drinken voor de eerste pauze en een lunch 

mee (er is geen schoolfruit). 

• Leerlingen nemen hun materialen van school mee. 

• Leerlingen wassen bij binnenkomst en voor het eten/drinken hun 

handen.  

• Leerlingen hangen hun jassen aan de kapstok. 

• Wij willen u vragen eten en drinken mee te geven dat makkelijk zelf 

kan worden genuttigd. 

• Onze vakdocent gymnastiek zal op de dagen dat zij aanwezig is 

(deze worden aangepast) beweegactiviteiten aanbieden buiten op 

het plein. 

• De toiletten op school worden twee keer per dag schoongemaakt 

en de schoonmaak is gericht op het voorkomen van de verspreiding 

van het coronavirus. 

 

Thuisblijf regels gezondheid leerlingen  

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek 

zijn er de volgende maatregelen van kracht.  

• Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis 

(verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts).  

• Leerlingen waarvan een gezinslid thuis koorts heeft, moeten 

thuisblijven.  

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld 

van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met 

de school).  



 

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen 

worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van 

ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). 

 

Met deze afspraken gaan we ervan uit dat we een goede periode 

ingaan. U ontvangt, aansluitend aan deze brief, van de eigen 

leerkracht informatie waar de verdeling van leerlingen wordt 

medegedeeld en eventuele afspraken specifiek betreffende de 

groep. 

 

Tot slot: De afgelopen periode is in korte tijd geschakeld naar onderwijs 

op afstand. Nu de school na de vakantie weer opengaat, vraagt dit 

opnieuw veel van leerkrachten, kinderen en ouders. Gun ons én uzelf 

de tijd om hieraan te wennen. We doen allemaal wat we kunnen, 

zetten alles op alles om in deze bijzondere tijd goed onderwijs vorm te 

geven.  

We doen het samen! 

 

Team van IKC de Ceder 

 

 


