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Aan de ouders en verzorgers 

van de leerlingen van OBS ’t Ienster, OPO Ameland, 

 

 

Ballum, 23-4-2020 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president afgelopen dinsdag 21 april zullen 

onze scholen weer starten met het geven van onderwijs op locatie vanaf maandag 11 mei a.s. 

Om u zoveel mogelijk te informeren, hebben wij gisteren in de online teamvergadering de volgende 

afspraken gemaakt. 

  

Gezondheid 
De overheid gaat er vanuit dat leerlingen en medewerkers die gezond zijn naar school kunnen 

gaan. De richtlijnen van het RIVM blijven onverminderd van kracht. Dat betekent dat leerlingen, 

ouders/verzorgers en medewerkers thuis blijven bij: verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, 

benauwdheid, verhoging en/of koorts. Leerlingen en ouders blijven ook thuis wanneer iemand 

anders in huis verkouden is en koorts heeft. Leerlingen met gezondheidsklachten, of anderen die 

behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM, mogen niet naar school komen. Neem in dat geval 

tijdig contact op met ons. 

 

1,5 meter afstand? 
Kinderen in de kinderopvang en het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 

bewaren. Het RIVM heeft expliciet rekening gehouden met het feit dat het afstand houden voor 

bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn.  

Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat de ziekte bij kinderen tot 12 jaar nauwelijks 

voorkomt en als dat wel zo is dat deze mild verloopt. Bovendien is de kans op het doorgeven aan 

een ander kind en/of volwassene heel erg klein. Medewerkers onderling moeten wel de 1,5 meter 

in acht nemen en ook 1,5 m afstand tussen leerlingen en medewerkers aanhouden. Zodoende 

proberen we het risico van besmetting klein te houden. Bovendien zorgen we ervoor dat scholen 

over voldoende desinfectiemiddelen en veiligheidsmaterialen beschikken.  

 

Meivakantie 
De meivakantie blijft gewoon gehandhaafd en wordt verleng tot 11 mei. Onze teams zullen het 

onderwijsprogramma voor de komende periode vanaf 11 mei voorbereiden, zodat wij (voor zover 

mogelijk) kunnen starten. 
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Hygiëne maatregelen 
In elke klas staat een fles desinfecterende handgel, een zeeppompje, papieren handdoekje en 

desinfecterende sprays. De wc units, deurkrukken, gebruikte tafeltjes, stoeltjes en bureaustoelen 

en speel- en ontwikkelingsmateriaal worden na elk dagdeel gedesinfecteerd. Na gebruik van de wc 

is het verplicht voor leerlingen en medewerkers om je handen goed te wassen. Graag willen wij dat 

de ouders en verzorgers de kinderen hierop wijzen en dit vooraf met de kinderen oefenen. 

 

Afspraken op locatie 
 De leerlingen van de verschillende groepen zullen 50% van de lesuren op school zijn. Wij 

hebben hiervoor het volgende rooster gemaakt voor de periode vanaf 11 mei a.s.  

  Paul Wendy Jeanette Anneke Elisa 

Maandag   3 4 5/6 
(ochtend) 

7 

Dinsdag   3 4 5/6 
(ochtend) 

8 

Woensdag 
van 8.30-
10.15 

 1/2 3 8.30-
10.15 
 
4 10.30-
12.15 

 7 8 
 
  

Donderdag  1/2 
(ochtend) 

5/6  7 (ochtend)  

Vrijdag  1/2 
(ochtend) 

  8 (ochtend)  

       

 

Aanwezigheid: 
 Maximaal zullen 9 leerlingen in een groep aanwezig zijn. 

 

De veiligheid van leerlingen en medewerkers: 
 De veiligheid van de leerlingen en medewerkers wordt gegarandeerd doordat  

leerlingen op 1,5 m afstand van de leerkrachten blijven. Dmv. pionnen/tafels e.d. wordt 

aangeven waar leerlingen niet mogen komen. De leerkrachten blijven zoveel mogelijk 

achter de instructietafel.  

 

De leerlingen moeten binnen komen via de verschillende ingangen. Hiervoor 
hebben wij het volgende rooster opgesteld:  

 Groep 1/2 komt door de zijdeur bij de kleuters; 

 Groep 3 komt door de voordeur; 

 Groep 4 komt door de zijdeur bij de kleuters op maandag en dinsdag, voordeur op 

woensdag; 

 Groep 5/6 komen op maandag, dinsdag door de achterdeur en donderdag door de zijdeur; 

 Groep 7/8 komen door de achterdeur. 

 

De aanvang van de schooltijden: 
 Leerlingen van groep 1/2 komen om 8.35 op school en worden om 12.05 uur opgehaald. 

Op woensdag is dat om 12.20 uur; 

 Leerlingen van 3 en 4 komen om 8.25 uur op school en gaan om 11.55 naar huis; 

 Leerlingen van groep 5/6 komen om 8.30 uur en gaan om 12.00 uur naar huis; 

 Leerlingen van groep 7/8 komen om 8.45 en gaan om 12.15 naar huis. Op woensdag is dat 

12.30 uur. 



3 
 

OPO Ameland, opstart van het onderwijs vanaf 11-5-2020, def. versie 23-4-2020 
 

 Leerlingen kunnen direct de school ingaan en hoeven niet te wachten op de bel. De 

leerkracht staat op het plein om dit te coördineren. 

 

 

Inrichting van de lokalen: 
 Groep 1/2: eigen lokaal; 

 Groep 3: eigen lokaal; 

 Groep 4: maandag en dinsdag lokaal obo; 

 Groep 4: woensdag eigen lokaal; 

 Groep 5/6: maandag en dinsdag tussenlokaal, donderdag mibo; 

 Groep 7/8: lokaal bobo, groep 7 op woensdag in tussenlokaal. 

 

Pauzes/ buitenspelen: 
 Groep 1/2 vanaf 10.45 uur; 

 Groep 3/4: 10.00-10.15 uur; 
 Groep 5/6: 10.15-10.30 uur; 
 Groep 7: 10.30-10.45 uur; 
 Groep 8: dinsdag en donderdag 10.30-10.45 uur en woensdag 10.15-10.30 uur. 

 

Ouders in school: 
 Ouders zijn helaas niet welkom in school en op het plein; 

 De ouders moeten voor het (groene) hek van de school blijven bij het brengen en ophalen 

van hun kind(eren); 

 Indien mogelijk graag de leerlingen niet met de auto brengen en ophalen, dit voorkomt 

zoveel mogelijk verkeersopstoppingen op de Camminghastraat; 

 Ouders van groep 1/2 worden gevraagd om de leerlingen kleding aan te doen die ze zelf 

makkelijk uit kunnen doen bij wc gebruik, zodat er geen tussenkomst van de leerkracht of 

onderwijsassistent nodig is; 

 Leerlingen mogen niets mee nemen van huis om te laten zien. 

 

 

Gymlessen: 
 Gym in de sporthal is verboden. Wij hebben de vakleerkracht gevraagd om 

bewegingslessen, met inachtnemeing van de RIVM richtlijnen voor buiten te organiseren. 

Hij zal dit op nader te bepalen momenten gaan doen. 

Voor en na een spelmoment moeten de leerlingen en medewerkers hun handen wassen. 

 

 

Onderwijsaanbod voor afwezige leerlingen: 
 Leerlingen, die niet op school zijn, kunnen verder gaan met hun weektaak. Zij krijgen hier 

hiervoor de opdrachten van de groepsleerkracht. Dit geldt natuurlijk ook voor de kleuters. 

Zij krijgen van meester Paul wekelijks de bingokaart. 

 Groepsleerkrachten houden contact met ouders indien nodig. 

 

 

 

Indien ouders/ verzorgers vinden dat hun kind(eren), ondanks de bovengenoemde maatregelen, 

niet naar school kunnen, heeft dit geen consequenties zoals een boete. U kunt dan contact 

opnemen met Wim. Wel wordt door de groepsleerkracht een notitie gemaakt van geoorloofd 

verzuim  in het LVS.  
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Hopelijk zijn jullie voldoende geïnformeerd en kunnen wij jullie ( met gepaste afstand) weer 

begroeten op 11 mei a.s.? Indien de maatregelen voor de basisscholen worden aangepast, worden 

jullie vroegtijdig door ons geïnformeerd. 

 

 

 

Namens het team van OBS ’t Ienster wensen wij jullie een fijne meivakantie toe, 

 

Elisa de Jong 

LC er OBS ’t Ienster 

t. 0657209169 

 

Wim de Vries 

directeur a.i. OPO Ameland. 

t. 0645282376 


