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Nieuws uit CBS Het Kompas: onderwijs vanaf 08 februari 
 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Vanaf 8 februari gaan alle kinderen weer naar school. U heeft al een brief van het bestuur 
ontvangen met de afspraken die voor alle VPCO scholen gelden. In deze nieuwsbrief krijgt u 
de school specifieke maatregelen.  
 
De keuzes die we gemaakt hebben met betrekking tot de schooltijden en praktische 
regelingen zijn voorgelegd aan Medezeggenschapsraad van onze school. De MR heeft t.a.v. 
deze keuzes een positief advies gegeven. 
 
Kijkend naar de huidige maatregelen vraagt de school van u als ouders een ‘plan B’ achter 
de hand te hebben met betrekking tot de opvang van kinderen. Het kan zijn dat door een 
positief geteste leerling of leerkracht de hele klas onverwacht in thuisquarantaine komt te 
zitten. Deze regel vraagt een grote mate van flexibiliteit van ons allemaal. We hopen dit 
natuurlijk te voorkomen door de maatregelen die we nemen. We willen uw medewerking 
vragen om ook buiten schooltijd groep doorbrekende binnenspeelafspraken te vermijden 
en de RIVM richtlijnen zo goed mogelijk op te volgen. 
 
De belangrijkste maatregelen zijn: 
-We gaan (tijdelijk) werken met een continurooster; alle kinderen eten op school 
in de eigen klas. Let op: de eindtijd verandert naar 14.30 uur!  
-Geen vermenging van groepen. 
-Regelmatig handen wassen met water en zeep. 
-Ouders mogen het schoolplein niet op en mogen de school niet in.  
-Er is geen noodopvang mogelijk als een groep in quarantaine is.  
 
Zie voor gedetailleerde info verderop in de nieuwsbrief. 
Veilig, verantwoord én uitvoerbaar onderwijs staat hierbij centraal voor zowel de kinderen als 
het personeel. 
 
Ik wens alle leerlingen, teamleden en ouders succes in deze, wederom, nieuwe situatie. 
 
Met vriendelijke groet,  
Cokky Schults-van Goch 
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Continurooster en schooltijden 
 

De school geeft in principe fysiek onderwijs aan alle kinderen. Kinderen krijgen geen 
afstandsonderwijs meer, behalve als de hele klas in quarantaine gaat. Verder is de reguliere 
leerplicht van kracht. Absentie wordt door de leerkrachten ingevuld.  
 

Vanaf 8 februari hanteren we (tijdelijk) op school een continurooster, waarbij er 
tussen de middag op school (in de klas bij de leerkracht) wordt gegeten. Op deze manier zijn 
er zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van kinderen en ouders.  
De klassen worden niet gemengd gedurende de dag. De groepen hebben daarom 
verschillende pauze momenten en spelen op een eigen tijd buiten. 
Deze maatregel is zo belangrijk, omdat bij besmetting in de groep de hele klas in 
quarantaine moet. Bij vermenging zouden dat meer groepen zijn; dit willen we voorkomen. 
Het is nog niet duidelijk tot wanneer het continurooster nodig is. 
 
Schooltijden: 

• Maandag  08.30 uur-14.30 uur 

• Dinsdag 08.30 uur-14.30 uur 

• Woensdag 08.30 uur-12.15 uur 

• Donderdag 08.30 uur-14.30 uur 

• Vrijdag  08.30 uur-14.30 uur 

Pauzes:  
De cohorten (klassen) mogen niet vermengd worden gedurende de dag. We hebben daarom 
afzonderlijk pauze. 

• Groep 1-2 heeft eigen plein en kan de tijden zelf indelen. 

• Groep 3-4-5 speelt om 10.00-10.15 uur buiten en eten en drinkt iets na de pauze. 

• Groep 6-7-8 eet en drinkt voor de pauze en gaat van 10.30-10.45 naar buiten. 

Lunch:  
• Groep 1-2 heeft eigen plein en kan de tijden zelf indelen. 

• Groep 3-4-5 gaat 12.00-12.15 eerst buiten spelen en gaat daarna eten tot 12.30 uur. 

• Groep 6-7-8 gaat 12.30 eten en 12.45 naar buiten. 13.00 uur begint voor hun de les 

weer. 

Traktaties: 
In de groep kan een jarige trakteren met bij voorkeur een al voorverpakte traktatie. Er wordt 
niet de klassen rondgegaan. 
 
Gymnastiek: 
Zolang het dorpshuis/gymzaal gesloten is, zal er nog geen gym gegeven worden. 
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Ingaan en uitgaan van de school 
 

 
• Inloop groep 1-2 is vanaf 08.20 uur; dan gaat het hek open.  

Juf Janneke vangt de kinderen op bij het hek en loopt ’s middags mee naar buiten. 
Kom op tijd, want de juf is in de klas om 08.30 uur en ouders mogen niet het plein 
op. De kinderen mogen hun jas en tas aan de kapstok hangen. Bekers en trommels 
blijven in de tassen en kunnen niet in de koelkast gezet worden. Blijf niet hangen en 
ga zo snel mogelijk weg. 

• Juf Annemieke of juf Janneke is buiten vanaf 08.20. Juf Helma of juf Marian is in de 

klas. De kinderen gaan gelijk naar binnen, wassen hun handen en lopen naar de klas. 

Zij hangen hun jas aan de stoel en zetten hun tas naast hun tafel. Bekers en 

trommels blijven in de tassen en kunnen niet in de koelkast gezet worden. Kom op 

tijd: om 08.30 beginnen de lessen. 

• Uitgaan van de school: 

Groep 1-2 wordt om 14.30 bij het hek gebracht. Houd u afstand van elkaar en ga zo 

snel mogelijk weg. 

Groep 3-4-5 gaat 14.27 naar buiten en groep 6-7-8 om 14.30 uur. Zij gaan gelijk 

naar huis of naar de auto. 

  

Brengen en halen, contact met ouders 
 

• Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s). 
Oudergesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats.  

• Ouders mogen niet aanwezig zijn in het schoolgebouw en op het plein.  
• Ouders nemen ’s morgens afscheid buiten het hek (groep 1-2) en gaan zo snel 

mogelijk weg. 
• Ouders van groep 3 t/m 8 nemen afscheid bij de auto of bij het fietsenhok en gaan 

dan weg. Laat uw kinderen zelfstandig naar school komen als dit mogelijk is. 
• Ouders van groep 1-2 wachten ’s middags buiten het hek. 
• Ouders van groep 3 t/m 8 wachten zoveel mogelijk bij de auto en anders bij het 

fietsenhok. 
• Ouders houden anderhalve meter afstand van elkaar. 
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Algemene richtlijnen 
 

• Tussen kinderen onderling hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te 
worden.  

• Tussen personeel en leerling zal zoveel mogelijk anderhalve meter afstand gehouden 
worden. 

• Tussen personeel wordt minimaal anderhalve meter afstand gehouden. 
 
 

Hygiëne 
 

• Handen wassen met water en zeep bij binnenkomst, voor de pauze, na de pauze, 
voor het eten, na het eten, na toiletgang en verder zoveel als nodig. Er hangen 
posters in de klas en de toiletruimtes. 

• Hoesten in elleboogholte. 
• Snuiten in papieren zakdoek. 
• Niet aan je gezicht met je handen zitten. 
• Handen afdrogen met papieren handdoekjes. 
• Tafels en materialen worden elke dag extra schoongemaakt. 

 
 

• Er ligt een advies om groep (6)-7-8 mondkapjes te laten dragen bij verplaatsing 
binnen de school. Wij gaan dit niet verplichten. De afstand van de deur naar het 
lokaal is daarvoor te klein. 

 
 

Handelen bij ziekte 
 

Bij ziekte en/of verkoudheidsklachten blijft uw kind thuis. Zien we dat een kind alsnog naar 
school komt of gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, dan nemen we 
contact met u op en gaat uw kind naar huis. Dit geldt ook voor personeelsleden. 
 
Het dringende advies is om kinderen met corona gerelateerde klachten te testen. Wanneer 
een kind positief getest is op Corona moet de hele klas, inclusief de leerkracht, thuis in 
quarantaine. In dat geval wordt er overgeschakeld op onderwijs op afstand. Zij moeten 5 
dagen thuis en in quarantaine blijven. Kinderen die geen klachten ontwikkelen kunnen zich 
op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in een GGD-teststraat. 
Bij een negatieve uitslag kunnen de kinderen weer naar school. 
Kinderen die zich niet laten testen (de beslissing ligt bij u als ouder), moeten nog 5 dagen 
langer (dus in totaal 10 dagen) in quarantaine. Hierbij zijn de GGD instructies leidend. 
 
Zorg voor een goed back-up plan, voor als uw kind mogelijk onverwacht in 
quarantaine zou moeten. Laten we samen de richtlijnen volgen en zoveel 
mogelijk voorkomen dat dit nodig zal zijn. 
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Noodopvang buiten schooltijd 
 

U dient de buitenschoolse noodopvang zelf bij ’t Molentje te regelen als u een cruciaal 
beroep  heeft. Er is geen algemene buitenschoolse opvang mogelijk. 
Personeel van ’t Molentje halen de kinderen bij afgesproken noodopvang bij school op. 

    

CITO en rapporten 
 

Rapportgesprekken worden in de tweede week na de voorjaarsvakantie telefonisch of 
digitaal gehouden en zullen dan over het cijferrapport en de afgelopen periode gaan. We 
starten in de tweede week na de voorjaarsvakantie met de CITO toetsen. De uitslag hiervan 
wordt later gedeeld. We vinden het belangrijk dat het contact met ouders niet te lang 
uitgesteld wordt naar bv. eind maart en ook dat er geen druk op kinderen komt door 
versneld in een korte tijd te moeten toetsen. Het wennen aan het schoolgaan, ruimte geven 
aan het sociaal-emotionele aspect vinden we erg belangrijk. 
 

    

Belangrijke data 
 

In blauw staan de nieuwe data 
 
08-02-2021   Start fysiek onderwijs met continurooster 
11-02-2021   VO gesprekken 
15-02 t/m 19-02  Voorjaarsvakantie 
26-02-2021   Rapport wordt meegegeven 
Week van 01-03-2021 Rapport gesprekken, telefonisch of digitaal  
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