
Datum: 01-07-2020 

Betreft: update COVID-19 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

De laatste week van dit schooljaar is aangebroken en wij kijken terug op een bijzonder jaar. Een 

schooljaar dat vanaf 16 maart in het teken heeft gestaan van Covid-19 en de bijkomende 

maatregelen hieromtrent.  

Wij kijken terug op een unieke periode waarin zorg om gezondheid en belastbaarheid van zowel 

kinderen en hun families én onze werknemers, zich afwisselde met trotsmomenten over de wijze 

waarop het thuisonderwijs is opgezet en uitgevoerd.  

Het was geen gemakkelijke opgave om werk en thuisonderwijs te combineren. Dit vroeg om een 

goede samenwerking tussen u en de school en een flinke dosis flexibiliteit en inventiviteit om het 

onderwijs zo goed mogelijk te laten continueren. Het is geweldig om te zien hoe ontzettend snel en 

goed dit door eenieder is opgepakt en uitgevoerd.  

Gelukkig konden de leerlingen vanaf 8 juni weer volledig naar school en gingen we weer een beetje 

terug naar het ‘oude normaal’. Maar het virus is nog niet weg en waarschijnlijk zal dit na de 

zomervakantie nog steeds het geval zijn.  Daarom blijven de huidige maatregelen ook in het nieuwe 

schooljaar van kracht. Uiteraard zullen wij ons beleid aanpassen mochten er wijzigingen door de 

overheid en het RIVM worden ingevoerd en u hiervan tijdig op de hoogte stellen. 

Nog even de algemene maatregelen op een rij:  

1. Alle leerlingen gaan na de zomervakantie volledig naar school.  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3. Tussen personeelsleden en leerling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  

8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

U kunt hier het uitgebreide protocol nalezen: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-

volledig-openen-basisonderwijs.pdf 

 

Over de school specifieke maatregelen wordt u door de directie van de school van uw kind(eren) 

geïnformeerd.  

Wij wensen u een welverdiende zomervakantie in goede gezondheid!  

  

Met vriendelijke groet,  

Namens het calamiteitenteam van CPOW-MOP 
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