
 

Wist u dat…... 
……. de scholen na de meivakantie eindelijk weer open gaan? 
         Uitgebreide informatie over hoe wij het op ’t Diekske  gaan aanpakken leest u hieronder 
……. ook ’t Biebske na de vakantie op maandag en dinsdag geopend is 
……   we eerst met z’n allen gaan genieten van een welverdiende meivakantie. 
……   Ben Bizzie een leuke scheurkalender heeft gemaakt met activiteiten die je in de meivakantie kunt          
        uitvoeren;   deze kalender is ook als bijlage toegevoegd. 
 
 

 
De school gaat weer beginnen 

 

Vanaf 11 mei gaan de schooldeuren weer open. Na een rare en onzekere tijd 

kunnen kinderen elkaar weer ontmoeten. Uiteraard nog niet allemaal tegelijk 

en volgens duidelijke richtlijnen, opgesteld door de rijksoverheid en verder 

uitgewerkt binnen stichting Lijn 83. In goed overleg met het team en de 

medezeggenschapsraad hebben we deze richtlijnen inmiddels concreet 

ingevuld, afgestemd op onze schoolsituatie. Het plan van aanpak geldt voor de  

periode van 11 t/m 20 mei.  

 

De belangrijkste richtlijnen voor onze school zijn: 

- Scholen halveren de groepsgrootte 

- Kinderen gaan 50% van de tijd naar school 

- De dag dat kinderen niet op school zijn, wordt ingevuld met huiswerk 

- Er wordt uitgegaan van hele schooldagen 

- De scholen werken met een A en B groep 

- De school blijft verantwoordelijk voor de noodopvang 

- In de buitenlucht kan er gegymd en gespeeld worden 

- Er wordt in deze periode niet getrakteerd 

- Ouders zijn niet welkom in het schoolgebouw 

- Iedereen die gezond is, kan naar school 

- Alle RIVM maatregelen blijven gehandhaafd 

- Geen 1,5 meter afstand tussen kinderen noodzakelijk 

Wel zoveel mogelijk tussen leerkracht en kind 

(zie bijlagen voor meer informatie over richtlijnen rijksoverheid en Lijn 83) 
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Plan van aanpak ’t Diekske 

Groepsverdeling 

Richtlijn: halveren van de groepsgrootte, de scholen werken met een A en B groep 
 

Tijdens de eerste dagen op school vinden wij het vooral belangrijk dat kinderen met plezier naar 

school komen en weer contact hebben met vriendjes, vriendinnetjes en de leerkracht. Er zal dan ook 

ruim aandacht zijn voor het welbevinden, het delen van ervaringen en groepsvorming. Tevens gaan 

we verder met het aanbod in de kernvakken, om goed zicht te krijgen op ieders ontwikkeling. Om dit 

te realiseren, kiezen we ervoor de school te verdelen in een A en B groep op grond van de 

jaargroepen. Concreet ziet dit er als volgt uit: 
 

A  B  

2 1 

         4 (3-4) 3 

         4 (4-5) 5 

6          7 (6-7) 

8          7 (7-8) 

Totaal 65 kinderen Totaal 66 kinderen 

 

Schooldagen 

Richtlijn: 50% van de tijd naar school en uitgaan van hele schooldagen 
 

In de periode van 11 t/m 20 mei gaan we 8 lesdagen naar school. Dit betekent dat zowel de A als B 

groep 4 dagen op school is. Om zoveel mogelijk structuur te bieden, kiezen we voor vaste dagen. De 

woensdag wisselt per week. Concreet betekent dit het volgende: 
 

Ma 11 mei Di 12 mei Woe 13 mei Do 14 mei Vrij 15 mei 

A B A A B 
 

Ma 18 mei Di 19 mei Woe 20 mei   

A B B   

 

Brengen en halen van kinderen 

Richtlijn: ouders zijn niet welkom in de school, maximaal één volwassene brengt en haalt de kinderen 
 

Om drukte bij de in- en uitgang te voorkomen, maken we gebruik van alle ingangen die beschikbaar 

zijn. Kinderen gaan via dezelfde ingang naar binnen én naar buiten. We verzoeken u als ouder om per 

gezin met maximaal één volwassene de kinderen te brengen en te halen.  
 

Voor groep 3 t/m 8 houden we ’s morgens vanaf 8.20 uur inloop, waardoor kinderen bij aankomst op 

het schoolplein meteen naar hun klaslokaal kunnen lopen. Om opstopping in de gang te voorkomen, 

hangen de kinderen hun jas aan de stoel en zetten de tas onder de tafel.  

We verzoeken alle ouders van groep 3 t/m 8 om vóór het schoolplein (voor de paaltjes) afscheid te 

nemen van uw kind. Bij het ophalen kunt u (met gepaste afstand van elkaar) op het grote schoolplein 

wachten op uw kind. 
 

 



 

Ouders van groep 1-2 vragen we vóór de poort (speelplaats kleuters) afscheid te nemen. Kinderen 

van groep 1-2 blijven voor schooltijd buiten spelen. De leerkracht is hierbij aanwezig en neemt de 

kinderen rond 8.35 uur mee naar binnen. Bij het naar huis gaan, loopt de leerkracht van groep 1-2 

met de groep mee naar buiten. Ook bij het halen vragen we u, met gepaste afstand van elkaar, vóór 

de poort (speelplaats kleuters) te wachten. 

 

De ingangen zijn als volgt verdeeld:          

Ingang kleuters 0-4 jarigen, 

1-2 en 3-4 

Hoofdingang 4-5 en 6-7 

 

Ingang Unik Unik en 7-8 

 
 

 

Invulling pauze tijden 

Om kinderen tijdens het spelen ruimte te bieden en teveel drukte op het schoolplein te voorkomen, 

verdelen we de pauze tijden in onder- en bovenbouw: 

10.15-10.30u groep 1 t/m 4 en 10.35-10.50u groep 5 t/m 8 

12.15-12.30u groep 1 t/m 4 en 12.35-12.50u groep 5 t/m 8 
 

Aangezien de periode van het schoolfruit voorbij is, vragen we u uw kind een gezonde pauzehap mee 

te geven voor de fruitpauze en een lunchpakket voor het middageten.  

 

Noodopvang 

Richtlijn: de school blijft verantwoordelijk voor de noodopvang 
 

De opvang voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepsgroepen of kinderen in kwetsbare 

posities blijft (onder dezelfde voorwaarden) bestaan. Wilt u hier gebruik van maken, kunt u via de 

mail (m.vanwanroij@lijn83po.nl) of telefonisch (06-54993187) contact opnemen met Marcella. 

 

Thuisonderwijs 

Richtlijn: de dag dat kinderen niet op school zijn, wordt ingevuld met huiswerk 
 

Na de meivakantie krijgen de kinderen op school instructie aangeboden. De verwerking wordt als 

huiswerk thuis gemaakt (op de dag dat ze niet op school zijn). Vragen over het huiswerk kunnen de 

volgende dag op school gesteld worden. Voor het huiswerk blijven we werken middels de dagtaak en 

bingokaart. 
 

Om zowel thuis als op school te kunnen werken, vragen we de kinderen elke keer hun lesmaterialen 

in een stevige tas mee naar school te brengen. 
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Tot slot wensen wij iedereen een heel fijne en welverdiende vakantie toe en zien 

we de kinderen heel graag na de vakantie weer terug! 
 
 
 
 



 

INGEKOMEN STUKKEN 
 
TIP:  Ouderpagina Biblio+ 
Op de website van Biblio+ vind je een ouderpagina, die telkens gevuld wordt met ideeën voor 
ouders:  https://www.biblioplus.nl/tipsvoorouders 
 

 

https://www.biblioplus.nl/tipsvoorouders

