
Versoepelingen op Het Kofschip 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Wij hopen dat iedereen een heerlijke vakantie gehad heeft en heeft 

kunnen genieten van het stralende weer de afgelopen dagen. Zoals u 

weet zijn er landelijke versoepelingen geweest rondom corona en zijn 

vrijwel alle maatregelen losgelaten. Voor het onderwijs was het nog even 

wachten op de protocollen. Inmiddels zijn die bekend en hebben we met 

het team besproken wat dat voor ons nu betekent.  

 

De volgende maatregelen laten we los:  

• Er hoeft niet meer verplicht 1,5 meter afstand te worden gehouden;  

• We werken niet meer in aparte groepen;  

• Er hoeven geen mondkapjes te worden gedragen door de leerlingen en 

leerkrachten (dit mag nog wel voor wie zich hier prettiger bij voelt);  

• Kinderen mogen de klassen weer rond met hun verjaardag;  

• Ouders mogen de school weer in: zie verderop hoe wij hier invulling 

aan geven.  

 

Wij zijn uiteraard erg blij met deze versoepelingen maar vinden het ook 

nog spannend. De aantallen besmettingen liggen nog hoog.  

Daarom hebben wij voor nu de volgende regels opgesteld:  

 

- Deze eerste week na de vakantie verzoeken wij u nog niet mee naar 

binnen te lopen bij het brengen van de kinderen. Ook omdat er veel 

kinderen en ouders, al dan niet in grotere groepen, op vakantie zijn 

geweest en dit het risico op besmettingen toch wat lijkt te verhogen.  

 

Zodra u bij ons op school komt willen we vragen om een 

gezondheidscheck te doen, bij deze de link naar de informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/ond...ezondheidscheck  

 

- Wij hebben u gemist en vinden wij de verbinding met ouders heel 

belangrijk. Daarom willen wij na deze week alle ouders van harte welkom 

heten met hun kind naar binnen te komen. Bij de groepen 1 t/m 4 kan het 

erg druk worden, daarom vragen wij de ouders van die groepen voor nu 

nog mondkapjes te dragen, als zij hun kind in de school komen brengen. 

We evalueren dit tussentijds en komen met versoepelingen indien 

mogelijk en aangepaste regels indien wenselijk.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheiden-zorg/gezondheidscheck


- De oudergesprekken zijn vanaf nu weer gewoon op school. Het blijft 

wel mogelijk deze digitaal te voeren bij ziekte of quarantaine.  

 

- Vanaf volgende week is er op dinsdagochtend van 8u30 tot 9u een 

inloop koffiemoment bij Maartje (directeur) en Hannah (IB-er). Loopt u 

gezellig even langs bij ons kantoor.  

 

- Bij twijfel of uw kind nog in quarantaine moet kunt u heel gemakkelijk 

deze vragenlijst doorlopen: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ Bij 

neusverkoudheid checkt u de beslisboom via 

https://www.boink.info/beslisboom hierop kunt u zelf kijken of uw 

zoon/dochter thuis moet blijven om te testen. Bij milde klachten volstaat 

een zelftest.  

Twee keer per week een preventieve zelftest voor de leerlingen uit groep 

6,7 en 8 en personeel wordt nog steeds dringend geadviseerd.  

 

- Leerkrachten bepalen zelf of zij weer handen willen geven.  

 

Voor de volledigheid nog even de spelregels bij het binnen komen van 

ouders:  

• Ouders lopen mee voor hun kind(eren), het onderling bijkletsen mag op 

het schoolplein.  

• Als u iets wilt vertellen aan de leerkracht dan graag via Parro, een 

afspraak maken kan altijd. Alleen een korte mededeling is mogelijk, 

verder wil de leerkracht graag beschikbaar zijn voor de kinderen;  

• De kinderen kunnen zelf hun jas en tas ophangen en hun pauzespullen 

neerzetten op de juiste plek, wij vinden deze zelfstandigheid belangrijk.  

• De leerkracht wil graag om 8:30 uur met de les beginnen, helpt u ons 

daarbij?  

 

We zijn blij dat alles eindelijk weer richting 'normaal' gaat!  

 

Hartelijke groet, Maartje van den Heuvel  

Namens team Het Kofschip 
 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.boink.info/beslisboom

