
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 1, vrijdag 14 augustus 2020 
 
 

1. We gaan weer beginnen! 
Aanstaande maandag 17 augustus 2020 begint het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat jullie             

allemaal een fijne vakantie achter de rug hebben en weer zin hebben om naar school te                

gaan. Alle meesters en juffen in ieder geval. Deze week hebben ze alles klaargezet om direct                

goed van start te kunnen gaan.  

Hieronder treft u allerhande praktische informatie aan.  

 
2. Kinderen en COVID-19 

Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19, de ziekte die wordt             

veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Ook in Nederland spelen kinderen een kleine rol             

in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De meeste verspreiding vindt plaats onder             

volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen. Verspreiding van COVID-19          

onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Daarom gelden             

voor kinderen andere adviezen dan voor volwassen. 

Afstand tussen kinderen onderling 

De 1,5 meter maatregel voor kinderen is versoepeld, omdat zij een kleine rol spelen in de                

verspreiding:  

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

afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. 

● Volwassenen spelen een grotere rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. 

Daarom moeten zij wel steeds 1,5 meter afstand tot elkaar houden.  

Jonge kinderen met verkoudheidsklachten mogen naar kinderopvang en        

basisschool 

Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of             

gastouderopvang, als zij geen koorts hebben. En kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de                 

basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse          

opvang, als zij geen koorts hebben.  

Dit geldt niet als: 

● Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft. 

 



 
● Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.  

Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten testen*.  

Kinderen die hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen             

passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de              

ouders getest worden. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.  

Het is bekend dat jonge kinderen vaak verkouden zijn. Maar het aantal kinderen dat besmet               

raakt met het nieuwe coronavirus is laag. In de eerste twee weken van juni 2020 zijn 3.500                 

kinderen met klachten getest tussen de 0 en 6 jaar. Van deze kinderen was 0,5% positief. Bij                 

kinderen die in diezelfde periode zijn getest omdat ze in contact waren geweest met een               

COVID-19-patiënt, lag het aantal besmettingen hoger; 14,3%. 

Voorkom verspreiding van het virus op scholen 

Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft,               

is het belangrijk dat hier de maatregelen worden opgevolgd:  

● Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of 

smaak? Laat je testen* en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.  

● Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 

● Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de 

binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en 

gooi ze daarna weg).  

* Let op: kleine kinderen die verkouden zijn hoeven niet altijd getest te worden. 

Testen is nodig als zij: 

● een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus 

● deel uitmaken van een uitbraakonderzoek 

● andere klachten hebben die bij het nieuwe coronavirus passen.  

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. 

3. Welke afspraken gelden voor De Vier Windstreken? 
● Vanaf maandag 17 augustus gaan alle kinderen weer volgens het normale lesrooster            

naar school. 

- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de ochtend van 08.30 - 11.45             

uur en in de middag van 13.00 - 15.00 uur. 

- Op woensdag van 08.30 - 12.30 uur. 

● Het binnenkomen en weer naar buiten gaan van de groepen blijven we doen zoals              

voor de zomervakantie het geval was. Door het in- en uitgaan te spreiden over              

meerdere in- en uitgangen en wel als volgt: 

• Groep 1F: ingang/buitendeur lokaal groep 1F 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs


 
• Groepen 1/2: ingang plein kleuters (Let op!! Op maandag 17 augustus op het              

basketbalveld achter het kleuterplein verzamelen!) 
• Groepen 3: ingang gymzaal 

• Groepen 5A, 6A en 6B: ingang nooduitgang naast fietsenstalling 

leerkrachten 

• Groep 4A, 4B en 5B: ingang hoofdingang 

• Groepen 8: ingang achterplein 

• Groepen 7: ingang/buitendeur Doe-/Leerlablokaal 

→ De kinderen gaan ‘s ochtends en ‘s middags in de aangegeven vakken staan (gelijk               

aan voor de zomervakantie). De leerkrachten komen de kinderen halen. 

Aan het eind van de ochtend en middag brengen de leerkrachten de kinderen weer              

naar dezelfde vakken terug. 

● Ouders/verzorgers mogen (nog) niet in school komen.  

(Wanneer een gesprek op school wenselijk is, dan kan een afspraak na schooltijd             

gemaakt worden. De leerkracht zal dan de ouder bij de deur ophalen en is zowel de                

leerkracht als de ouder verplicht een mondkapje te dragen). 

● Indien nodig kunnen kinderen weer overblijven. Dit geldt echter alleen voor kinderen            

die beschikken over een betaalde overblijfkaart of waar geen betalingsachterstand is. 

Belangrijk: Heeft u een betalingsachterstand? Dan kan uw kind of kunnen uw            

kinderen niet overblijven. U dient eerst de schuld in te lossen. 

● Jarigen mogen alleen in de eigen groep trakteren. 

● De gymlessen gaan volgens het gymrooster van start (zie punt 5). Het douchen             

echter nog niet.  
 

4. Voortgang vergroening en uitbreiding kleuterschoolplein 
In de zomervakantie is er hard en voortvarend aan de vergroening en uitbreiding van het               

kleuterplein gewerkt. Het ziet er nu al prachtig uit, maar het wordt nog mooier! De               

beplanting moet namelijk nog aangebracht worden. Dat zal maandag 17 augustus           

plaatsvinden (op de eerste schooldag). Na de aanplanting zal het plein er GEWELDIG uitzien! 

 

In verband met die werkzaamheden dienen alle kleuters zich maandagochtend op het            

basketbalveld achter het kleuterplein te verzamelen. 

 
5. Gymrooster 1e halfjaar schooljaar 2020-2021 

 
maandag 
  08.30 – 09.15  Gisela  8a 
  09.15 – 10.00  Marijke  8b 
  10.15 – 11.00  Jolanda  7b 
  11.00 – 11.45  Chantal/Astrid  7a 
       
  13.00 – 13.40  Matthijs/Douwe  5a 
  13.40 – 14.20  Rosita  5b 
  14.20 – 15.00  MRT   
  15.00 - 16.00  Gym+   
Dinsdag 

 



 
  08.30 – 09.15  Douwe/Stacey  6a 
  09.15 – 10.00  Mireille/Marianne  6b 
  10.15 – 11.00  Jos v.d. L./Jos H.  4a 
  11.00 – 11.45  Marsha  4b 
       
  13.00 – 13.40  Daniëlla  3b 
  13.40 – 14.20  Mariëlle/Mariëtte  3a 
  14.20 – 15.00  MRT   
woensdag                            geen gym 
  08.30 – 09.15  Jessy  1/2b 
  09.15 – 10.00  Inez/Karim  1/2c 
  10.15 – 11.00  Maaike/Elise  1/2d 
  11.00 – 11.45  Karin/Eunice  1f 
  11.45 – 12.30  MRT   
Donderdag 
  08.30 – 09.15  Rosita  5b 
  09.15 – 10.00  Matthijs/Douwe  5a 
  10.15 – 11.00  Marsha  4b 
  11.00 – 11.45  Jos v.d. L./Jos H.  4a 
       
  13.00 – 13.40  Mariëlle/Mariëtte  3a 
  13.40 – 14.20  Daniëlla  3b 
  14.20 – 15.00  MRT   
Vrijdag 
  08.30 – 09.15  Marijke  8b 
  09.15 – 10.00  Gisela  8a 
  10.15 – 11.00  Astrid/Chantal  7a 
  11.00 – 11.45  Jolanda  7b 
       
  13.00 – 13.40  Marianne/Mireille  6b 
  13.40 – 14.20  Stacey/Douwe  6a 
  14.20 – 15.00  MRT   

MRT = motorische remedial teaching 
 
 

 


