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Lisse, 27 augustus 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

We hopen dat u en de kinderen een fijne zomervakantie hebben gehad, uitgerust zijn en weer nieuwe energie hebben 

gekregen om het schoolleven weer op te starten. 

In aansluiting op mijn brief van 15 juli jl. (ouderinfo 11, zie website) bericht ik u vandaag in deze brief (ouderinfo 12, 

zie website) over de start van het schooljaar. De corona-ontwikkelingen in de zomervakantie baren ons zorgen. Dat 

hebben we kunnen vernemen van premier Rutte tijdens de beide persconferenties. Redenen voor het kabinet om ons 

te manen tot gróte voorzichtigheid. De protocollen voor het onderwijs zijn echter niet gewijzigd. Dit betekent dat wij 

voor de start van het cursusjaar de voorgestelde lijn gaan uitzetten. Globaal hebben we u hierover geïnformeerd. 

Vandaag doen we dat gedetailleerder; wilt u zorgvuldig van e.e.a. kennisnemen? 

 

1. Hoe gaat de ‘traditionele ouderinloop’ er op de eerste schooldag uitzien? 

a. Deze vervalt. We kunnen niet de 1,5 m garanderen met álle ouders tegelijk in de school. 

b. Voor de groepen 1-4 maken we groepsgewijs een uitzondering. We organiseren volgende week een 

ouderinloop pér dag, pér groep. Op deze manier kunnen we tóch realiseren dat u een kijkje in de klas 

neemt en kennis kunt maken met de nieuwe leerkracht. We kunnen ons voorstellen dat ouders en (vooral 

de jongere) kinderen dit fijn vinden. Daar willen we graag aan meewerken. 

Voor de groepen 5-8 komt er, afhankelijk van de ontwikkelingen en ervaringen, misschien in de tweede 

week zo’n ouderinloop. We informeren u hier later over. 

c. We hebben voor volgende week een indeling gemaakt: 

 maandag: groep 3a en 1a; 

 dinsdag: groep 4a en 1b/2b; 

 woensdag: groep 3b/4b en 2a. 

d. Voor deze apart georganiseerde ouderinloop hanteren we volgende afspraken: 

 Om de spreiding te stimuleren, nemen we een half uur voor deze inloop: 08.15 – 08.45 uur. 

 U maakt gebruik van díe ingang, zoals de kinderen dat dagelijks -zonder de ouders- gewend zijn. Zie 

voor een overzicht hieronder. 

 Er is ruimte voor één ouder per leerling. 

 U let zelf goed op het toepassen van met name de 1,5 meter-regel. 

Dit houdt in dat u: 

 de aanwijzingen van een medewerker van school opvolgt; 

 soms even op elkaar moet wachten tot er voldoende ruimte is; 

 niet nodeloos blijft ‘plakken’; 

 niet naar andere klassen gaat. 

 Voor de groepen 3a en 3b/4b zal deze maandag en woensdag het hek bij het groep-3-plein open zijn. 

Als u géén kleuters hoeft te brengen, kunt u deze keer gebruik maken van de toegang via de 

Grachtweg. Dat spreidt weer een beetje. 

 

2. Hoe gaat de dagelijkse inloop er voorlopig uitzien? 

a. Voor de groepen 1-8 is dit zonder ouder-inloop. 

b. De groepen 1 en 2 worden door de jufs -net als voor de vakantie- gehaald en gebracht op de 

parkeerplaats naast het schoolterrein. 

c. We hanteren vanaf maandag de volgende tijden: 

 08.15 uur: de hekken gaan open, er is pleinwacht. 

 08.25 uur: de eerste bel gaat: 

 Kleuters worden buiten opgehaald door de jufs. 

 Kinderen van de groepen 3-8 gaan gespreid over de diverse ingangen naar binnen. 

 08.30 uur: de tweede bel gaat; de lessen kunnen beginnen. 

https://www.deakkerlisse.nl/bestanden/519103/2020-07-15--Ouderinfo11.pdf
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3. Wélke groep gebruikt wélke ingang? 

Dit was voor de vakantie gekoppeld aan de diverse lokalen. Dat is niet veranderd, maar omdat de meeste 

kinderen in een ander lokaal starten, wordt het voor hén wel anders. Dit is verteld aan de kinderen in de 

laatste schoolweek. We zetten het hieronder nog even op een rijtje. 

 

GROEP LEERKRACHT INGANG 

1a Juf de Jong Personeelskamer 

1b/2b Juf Hulsebosch Kleuterplein 

2a Juf van Haaften Kleuterplein 

3a Juf van Duijn Groep 3 plein 

3b/4b Juf van der Blonk Groep 3 plein 

4a Juf Groen Zij-ingang, schoolhuis 

5a Juf Verschoof Zij-ingang, schoolhuis 

5b/6b Juf Ouwehand Hoofdingang 

6a Meester van Wijngaarden Nooduitgang; achterzijde 

7a Meester van Leeuwen Hoofdingang 

7b/8b Meester van Zuijlen Eigen lokaaldeur 

8a Meester Ligtenberg Hoofdingang 

 

Schroom niet om opheldering te vragen als er onzekerheid of onduidelijkheid overblijft. 

 

4. Hoe ziet de TSO-regeling eruit? 

a. We hanteren een continu-rooster; 

b. Alle kinderen eten zonder strip op school; 

c. De lunchpauze duurt 3 kwartier; 

d. De kinderen eten o.l.v. de eigen leerkracht 

e. De ouders helpen bij de pleinwacht, conform de indeling die gemaakt is naar aanleiding van uw opgave. 

 

5. Welke schooltijden gelden er? 

Ochtendschooltijd: 08.30 – 12.15 uur 

Speelkwartier: 10.30 – 10.45 uur 

Lunchpauze: 12.15 – 13.00 uur 

Middagschooltijd: 13.00 – 14.30 uur 

 Op woensdag eindigt de school voor groep 1-8 om 12.30 uur. 

 Op vrijdag is dat voor groep 1-4 om 12.15 uur. 

 

6. Wat u verder nog moet weten: 

a. De hygiëneregels blijven onverminderd van kracht: 

 Geen handen geven, hoesten in elleboog; 

 Thuisblijf- en quarantaineregels zijn onveranderd en blijven onverminderd van kracht; 

 Toiletten worden tussen de middag extra schoongemaakt; 

 Vaak handen wassen/desinfecteren. 
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b. Wat in organisatorische zin belangrijk is: 

 We gebruiken gescheiden ingangen; 

 Jassen en tassen blijven op de gang; 

 Uit school moeten we allemaal direct naar huis; 

 We gaan weer gymlessen geven; denkt u aan de gymkleding? 

 Bij verjaardagen wordt er alleen in de eigen groep getrakteerd op alleen verpakte traktaties; 

 Op dinsdag halen we zendingsgeld op. 

 

Tenslotte 

Vrijdagavond is er de gezamenlijke jaaropening met het team. 

We lezen Efeze 5 : 1-21 … zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 

We mediteren over verschillende antwoorden op twee vragen: 

 Ben je úitgerust? 

 Ben je tóegerust? 

 

Vluchtig geredeneerd, kunnen we daar wel luchtige antwoorden op geven. 

Diepgaander gereageerd, valt dat vanuit onszelf nog echt niet zo mee. 

We wensen ouders, kinderen, bestuursleden en alle jufs en meesters van harte een goede start en een voorspoedig 

en gezegend cursusjaar. 

 

Een hartelijke groet van G. Romijn. 

 

 

NB. Maandag 14 en dinsdag 15 september zijn de luistergesprekken gepland. U krijgt maandag een mail om uw 

eventuele voorkeur voor een van deze dagen op te geven. 

 


