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ALLE LEERLINGEN WEER VOLLEDIG NAAR SCHOOL 

Zoals aangekondigd in Mededelingenblad nr. 18, hierbij de afspraken voor de periode 

vanaf maandag 8 juni tot aan de zomervakantie. 

 

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van  

toepassing op alle scholen in het basisonderwijs: 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  

2. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand   

bewaard worden.  

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij 

nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

5. Ouders/verzorgers/BSO-medewerkers komen niet op het schoolplein of in de 

school.  

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.* 

8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de oppas/BSO. 

 

*Gezien het leerlingaantal van onze school en de oppervlakte van ons schoolplein, spelen onze leerlingen 

volgens de reguliere tijden buiten. 

 

De onderstaande afspraken gelden specifiek voor onze school: 

• Kinderen komen indien mogelijk zelfstandig naar school; 

• Kinderen komen indien mogelijk lopend of op de fiets naar school; 

• Als kinderen worden gebracht/gehaald, dan is dit door één volwassene; 

• Als kinderen met de auto worden gebracht, dan wordt uitsluitend gebruik gemaakt 

van de parkeerplaats bij de supermarkt. Afzetten met/vanuit de auto bij het school-

hek is niet toegestaan; 

‘Fijn! Vanaf 8 juni zijn we 

weer compleet!’ 
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INHOUD 

• Alle leerlingen weer volle-

dig naar school 

• Bewegingsonderwijs 

• Ziekmelden 

• Basisregels voor iedereen 

• Groep 5/6: verhaal 

• Planning/afspraken        

komende periode 

Ondertussen op het schoolplein... 



• Ouders van leerlingen uit groep 1/2 nemen afscheid op de stoep bij het hek van 

de kleuteringang* en houden hierbij minstens 1,5 meter afstand van andere 

ouders; 

• Ouders van leerlingen uit groep 3/4 nemen afscheid op de stoep bij het hek van 

de school* en houden hierbij minstens 1,5 meter afstand van andere ouders; 

• Ouders van leerlingen uit groep 5/6 (en groep 7/8) nemen afscheid op de stoep 

aan de overkant van de straat* en houden hierbij minstens 1,5 meter afstand 

van andere ouders. Bovenstaande plekken gelden ook voor het ophalen van de 

kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De leerlingen zijn ‘s ochtends tussen 08.15 en 08.30 uur op het schoolplein (niet 

eerder en niet later!); 

• Om 08.20 uur gaan de deuren open waardoor de kinderen naar binnen mogen: 

 Voor groep 1/2  De ingang bij de peuterspeelzaal 

 Voor groep 3/4  De hoofdingang 

 Voor groep 5/6  De keukendeur 

 Voor groep 7/8  De ingang bij de klas 

    Deze ingangen gebruiken we ook tijdens de pauzes en bij het naar huis gaan. 

• Kinderen nemen sloffen/slippers/o.i.d. mee naar school en deze trekken ze  

meteen aan na binnenkomst. 

 

BEWEGINGSONDERWIJS 

Onze leerlingen krijgen de komende weken nog geen bewegingsonderwijs in de 

sporthal. Wij zorgen voor voldoende beweging op het schoolplein en in het speel-

lokaal. Dit gebeurt buiten de reguliere pauzetijden. 

  

ZIEKMELDEN 

‘Mijn kind voelt zich niet lekker, kan het wel naar school?’ Kinderen (en ouders/

verzorgers/onderwijspersoneel) blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus,   

niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 

38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/

verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. 

Kinderen (en ouders/verzorgers/onderwijspersoneel) blijven ook thuis als iemand 

anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten 

heeft, mag uw kind weer naar school.  

Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid hierin neemt. 
 



PLANNING/AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE 

 

• Maandag 8 juni; alle leerlingen weer naar school 

• Vrijdag 26 juni verslagen mee, groep 1 t/m 7 

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

 

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

E-mail  

info@montessorihb.nl  
 
Website 

www.montessorihb.nl 

 
Facebook 

montessorihaaksbergen 

 
Instagram 

montessorischoolhaaksbergen 

 

 

BASISREGELS VOOR IEDEREEN 

• We wassen onze handen regelmatig; 20 seconden lang met water en zeep, 

 daarna handen goed drogen (handen extra verzorgen met handcrème is een 

 aanrader voor iedereen). 

• We wassen onze handen in ieder geval voordat we naar school gaan, als we 

 weer thuis zijn, als we onze neus hebben gesnoten, voor het eten, na het   

 buitenspelen, voordat we met materiaal werken en nadat we naar de wc zijn 

 geweest. 

• We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog. 

• We gebruik papieren zakdoekjes om onze neus te snuiten, gooien deze weg 

 en wassen daarna onze handen. 

• We schudden geen handen. 

 

 

GROEP 5/6: VERHAAL 

De leerlingen uit groep 5/6 mochten een verhaal schrijven met als titel ‘Er zit een 

kabouter in mijn broekzak’. Hieronder één van de verhalen die we graag met u 

delen. 


