
 

Datum: 14-08-2020 

Betreft: update Covid-19 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Nog een paar dagen en dan is de zomervakantie weer voorbij. Hopelijk heeft u hier in goede 

gezondheid van kunnen genieten. 

Zoals u in de media heeft kunnen volgen is het Covid-19 virus nog volop aanwezig en zijn er weer 

meer besmettingen. Om zo zorgvuldig en veilig mogelijk van start te kunnen gaan wijzen wij u graag 

op onderstaande maatregelen.  

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

Bent u korter dan 2 weken geleden in een gebied geweest dat de aanduiding ‘code oranje’ heeft?  

U meldt dit aan de leerkracht van uw kind(eren). Uw kind hoeft niet thuis te blijven en komt dus 

wel naar school. Alle volwassenen en oudere broers en zussen (boven de 12 jaar) mogen helaas 

niet op het schoolplein en in de school komen. Dit betekent dat uw kind door iemand anders, 

buiten het gezin, naar school gebracht moet worden. Dit geldt totdat de 2 weken quarantaine 

voorbij zijn en er geen klachten zijn ontstaan. Zie voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-

studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs 

2. Kinderen tot en met 6 jaar met een loopneus (waarbij geen twijfel is) mogen naar school 

komen. Ook kinderen met hooikoorts klachten zijn welkom indien u zeker weet dat dit de 

bekende hooikoortsklachten zijn. Bij twijfel altijd thuisblijven en laten testen.  

3. Ouder(s)/verzorger(s) komen in principe niet in de school. Op het schoolplein dient er tijdens 

de haal en brengmomenten 1,5 meter afstand te worden gehouden.  

4. Mits op verzoek van de school en na strikte triage, mogen individuele ouders in specifieke 

situaties, de school weer betreden. 

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

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

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

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

8. Gymlessen mogen weer in de gymzaal gegeven worden.  

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

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

11. Schoolreisjes en kamp zullen de komende periode niet plaatsvinden.  

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

volledig-openen-basisonderwijs.pdf 
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Over de school specifieke maatregelen wordt u door de directie van de school van uw kind(eren) 

geïnformeerd.  

 

Wij wensen u en uw kinderen een fijn schooljaar in goede gezondheid!  

Met vriendelijke groet,  

Namens het calamiteitenteam van CPOW-MOP 

 


