
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders,           7 mei 2020 
 
We gaan weer beginnen! De laatste weken hebben we de nodige voorbereidingen getroffen 
zodat we maandag weer goed en veilig kunnen starten. 
 
We herhalen een aantal afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. 
 
Algemene afspraken  

- Ouders komen in principe niet op het schoolplein en in het schoolgebouw. 
- Op het schoolplein van de Volkerakweg staan vakken getekend met hierin het 

groepsnummer. Alle kinderen gaan vanaf het hek alleen het schoolplein op en lopen 
naar hun juf of meester in het vak.  

- De collega’s zonder groep zijn aanwezig op het schoolplein om de kinderen te 
begeleiden naar de goede plek. 

- De groepen gaan gefaseerd naar binnen. De leerkrachten hebben dit onderling 
afgesproken. 

- De kiss and ride strook wordt afgezet. Hierdoor is meer ruimte voor de ouders om de 
1,5 meter afstand te kunnen houden bij het halen en brengen. 

- Wij vragen alle ouders om de kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. 
Kom zo min mogelijk met de auto i.v.m. parkeren en afstand houden. 

- Wij vragen de kinderen van groep 5 t/m 8 om alleen naar school te komen. 
- Alle kinderen nemen hun schoolwerk weer mee naar school in een aparte tas. Het 

eten en drinken gaat in een andere tas, om beschadiging van materialen bij lekkende 
bekers te voorkomen. 

 
 
Aangezien de school in 2 gebouwen verdeeld is, zijn er per schoolgebouw verschillende 
afspraken gemaakt: 
 
Volkerakweg 

- Het linker hek van het schoolplein is bestemd voor de kinderen van de groepen 1/2 a, 
b en c. 

- Het rechter hek van het schoolplein is bestemd voor de kinderen van de groepen 2/3 
a en b en 3/4. 

- De linker ingang van het schoolgebouw is bestemd voor de kinderen van de groep 
van juf Annemiek en juf Truda / juf Myra / juf Monique. 

- De midden ingang van het schoolgebouw is bestemd voor de kinderen van de groep 
van juf Nadia / juf Lotte en juf Nicole. 



- De rechter ingang van het schoolgebouw is bestemd voor de kinderen van de groep 
van juf Suzan / juf Marita en juf Carla / juf José. 

- Op het schoolplein staan vakken getekend.  
 
 
Breitnerhof 

- De kinderen van de groep van juf Gerrie en juf Sandra verzamelen bij het raam voor 
de eigen klas. 

- De kinderen van de groep van juf Marije en juf Mariska verzamelen bij het raam voor 
de eigen klas. 

- De kinderen van de groep van juf Jacintha en juf Gerda verzamelen bij de 
tafeltennistafel.  

- De kinderen van de groep van juf Gea verzamelen binnen het rode klimrek. 
- De kinderen van de groep van meester Donny verzamelen op de stenen trap. 
- De kinderen van de groep van juf Didem verzamelen bij de deur bij de smalle rechter 

ingang van het schoolgebouw (pauze uitgang). 
- De kinderen van de groep van juf Mariska en juf Ellen verzamelen op het schoolplein 

achter de school bij de fietsenstalling. 
- De kinderen van de groep van juf Inge verzamelen in het hoekje onder het afdak, bij 

het IB kantoor. 
- De kinderen van de groep van juf Marit verzamelen op het achterplein, bij de punt. 

 
 
 
 
Wij kijken er naar uit om alle kinderen weer te zien! Tot maandag of dinsdag! 


