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Betreft: Opvang kinderen i.v.m. cruciale beroepsgroepen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Door middel van deze brief willen we u verder informeren omtrent de organisatie van
leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen. Van enkele ouders hebben
doorgekregen dat hun kind(eren) opgevangen moeten worden. Mocht in de
tussenliggende tijd hierin wijziging voordoen, vernemen we het graag.
Tijden
Voor de opvang gelden de gewone schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 – 14.30 uur
Woensdag
8.30 – 12.30 uur
Mocht het leerlingenvervoer stoppen, dan vragen we u vriendelijk om u kind(eren) zelf
op deze tijden uw kind(eren) te brengen en te halen.
Wat nemen de leerlingen mee naar school?

De materialen die door de leerkrachten naar huis opgestuurd is.

Een tussendoortje met drinken

Lunchpakket en drinken voor tussen de middag.
Wat gaan de kinderen doen?

We beginnen de dag met ontvangstgesprek, lezen en/of schrijven. Daarna zal op de
gebruikelijke wijze de dag geopend worden.

Verder volgen de leerlingen een rooster waarin werken en ontspanning afgewisseld
worden.

Er zal ook tijd zijn voor buitenspel op het schoolplein.
Wie verzorgen de opvang?

Er is intern een rooster gemaakt waarbij twee collega’s staan ingepland.

Bij ziekte zal er dan (vooralsnog) genoeg personeel zijn om de leerlingen op te
vangen.
Hoe zorgt de school voor hygiëne?

Er is één lokaal aangewezen waar de opvang plaats zal vinden (lokaal van groep 3,
direct links bij de hoofdingang).

Er is één toiletgroep voor de leerlingen beschikbaar





De schoonmakers komen iedere dag en zullen de betreffende ruimtes schoonmaken.
We hanteren de hygiëneregels zoals voorgeschreven door het RIVM.
Bij verkoudheid/ ziekte van uw kind kunnen wij de opvang niet verzorgen, uit
voorzorg voor de andere kinderen.

Ziek
Indien één van uw kinderen of iemand in het gezin ziekte is, lijkend op het coronavirus,
dan horen wij dit graag van u. We willen u vragen dit door te geven aan de administratie
(admin@dewijngaardsbo.nl). Het is voor ons van belang om enigszins in de gaten te
houden hoe het met de kinderen gaat. En zeker niet onbelangrijk, we kunnen uw gezin
gedenken in ons gebed!
We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen en/of
opmerkingen zijn, horen we het graag.
Met vriendelijke groeten,
Mede namens de collega’s,
T.G. (Theo) Hogendoorn, directeur
J. (Jan) Koppelaar, directeur

