
 

Beste ouders en verzorgers,         28-08-2020 

 

 

Ik hoop dat u en uw gezin een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen weer zin 

hebben in het nieuwe schooljaar. 

De afgelopen week is er door het team weer hard gewerkt om alles voor te bereiden voor het 

nieuwe schooljaar. Daarbij is er ook gekeken naar alle ontwikkelingen rondom corona en zijn 

deze vertaald naar een nieuw protocol met afspraken voor een goede maar vooral veilige 

schoolomgeving voor zowel de kinderen, medewerkers en ouders. 

 

In de bijlage treft u het complete protocol wat is vastgesteld voor Scholengroep Holland. In 

deze mail de praktische vertaling van afspraken op een rij: 

-          We hanteren de schooltijden van voor de coronaperiode. Alle groepen hebben les  

  van 8.30 uur tot 14.30 uur. (Woensdag tot 12.00 uur) 

-          Ouders zetten hun kind buiten het schoolplein af. Het is de verantwoordelijkheid van  

  één ieder om afstand te bewaren tot elkaar en de 1,5 meter maatregel te waarborgen. 

-          Bij aanvang van schooltijd, 8.20 uur, gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8  

  zelfstandig het schoolgebouw in. 

-          De kleuters worden door hun eigen leerkracht buiten opgehaald. Dit zal op dezelfde  

  wijze gaan als voor de vakantie. 

-          Ouders en externe partijen zijn welkom in het schoolgebouw als er een afspraak is  

  gemaakt. 

-          Voorafgaand aan een afspraak zal er een gezondheidscheck zijn. (Zie bijlage; Triage  

  bezoekers) 

-          Als u als ouder of de leerkracht geen fysieke afspraak willen maken verloopt het  

  contact tussen ouder en school via telefoon en mail. 

-          De hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd gelijk aan de periode voor de  

  zomervakantie. 

-          Alle ruimtes die gebruikt worden door leerlingen en/of volwassenen worden goed   

  geventileerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naast het protocol vindt u in de bijlagen ook een aantal praktisch documenten vanuit het 

protocol ter info: 

-          Beslisboom 0 t/m 6, 

-          Beslisboom 7 t/m 12. 

Specifiek locatie Oudelandselaan: 

-          Leerlingen groep 3 t/m 5 maken gebruik van de hoofdingang, 

-          Leerlingen groep 6 t/m 8 maken gebruik van de ingang tussen De Klipper en de PJF. 

Specifiek locatie Gouden Uillaan: 

-          Leerlingen groep 1/2A en 1/2B worden bij de hoofdingang opgehaald door de eigen   

  leerkracht. 

-          Leerlingen groep 1/2C, 1/2D en 1/2E worden bij de achteringang opgehaald door de  

  eigen leerkracht. 

-          Leerlingen groepen 3, groep 4C, 6A en 6B maken gebruik van de achteringang, 

-          Leerlingen van de overige groepen maken gebruik van de hoofdingang. 

 

Ik hoop u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben. Laten we met elkaar 

zorgdragen voor een veilige schoolomgeving en er weer een leerzaam schooljaar van 

maken. 

Namens het team van De Klipper. 

Met vriendelijke groet, 

  

Alwin Akkermans 

Directeur daltonbasisschool De Klipper 

 


