
 

SCHOOLSTRAAT 11A, 2161 LISSE  |  T (0252) 41 03 99  |  INFO@DEAKKERLISSE.NL  |  WWW.DEAKKERLISSE.NL 

 

Lisse, 4 september 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

De scholen zijn weer begonnen! 

Om verkeersdeelnemers te attenderen op de toename van kinderen in het verkeer, kunnen we deze slogan her en der 

tegenkomen; ook in Lisse. 

Afgelopen maandag, 31 augustus, gingen ook de deuren van De Akker weer open. We zijn blij dat we alle kinderen 

weer mochten verwelkomen. 

We hebben u vorige week geschreven over de inloop van ouders in de eerste week. Dit is in het licht van de 

coronaregels, mede met uw inzet, goed gegaan. Onderstaand informeren we u hoe we hieraan een vervolg willen 

geven. 

 

Groep 1-4 

Voor deze groepen organiseren we vanaf volgende week één ouderinloop per week. 

Voor de groepen 1-2 waren we dit dagelijks gewend. In verband met de corona-maatregelen is dát nu niet mogelijk. 

We zijn blij dat we u op deze manier toch de gelegenheid kunnen bieden om regelmatig een kijkje te nemen in de klas 

van uw (jongere) kind. 

We hanteren hiervoor de volgende indeling en regels: 

a. Indeling: 

 dinsdag: groep 3b/4b en 1b/2b; 

 woensdag: groep 3a en 1a; 

 donderdag: groep 4a en 2a. 

b. Voor deze wekelijkse inloop nemen we een kwartier: 08.15-08.30 uur. 

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

d. Er is ruimte voor één ouder per leerling. 

e. 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. 

f. Voor de groepen 3a en 3b/4b is op woensdag  en dinsdag het hek bij het groep-3-plein open. Als u géén 

kleuters hoeft te brengen, kunt u deze keer gebruik maken van de toegang via de Grachtweg. Dat spreidt 

weer een beetje. 

 

Groep 5-8 

Voor deze groepen organiseren we volgende week een éénmalige ouderinloop. Zodoende kunt u een keer een kijkje 

nemen in de nieuwe klas van uw kind én kennismaken met zijn/haar nieuwe leerkracht. We hanteren hiervoor de 

volgende indeling en regels: 

a. Indeling: 

 dinsdag: groep 6a en 5a; 

 woensdag: groep 7a en 5b/6b; 

 donderdag: groep 7b/8b en 8a. 

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

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

Zie voor een overzicht hieronder. 

d. Er is ruimte voor één ouder per leerling; ouder en kind komen tegelijkertijd naar binnen. 
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e. 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. 

NB. Volgende week kán een inloop in een 1-4 groep samenvallen met een inloop in groep 5-8. Voor zo’n 

eenmalige doublure staan we een uitzondering toe; houdt u de regels in de gaten? 

 

Voor alle duidelijkheid vermelden we ook nog deze info uit de vorige brief: 

 

Hoe ziet de dagelijkse inloop er zónder ouders uit? 

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

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

naast het schoolterrein. 

3. 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. 

 

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

 

Een hartelijke groet van G. Romijn. 

 


