Hoogeveen, 3 juni 2020
Betreft: volledige heropening scholen
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van Bijeen,
Vanaf 8 juni a.s. mogen alle kinderen weer volledig naar school. Na vier weken van fysiek
deeltijdonderwijs zijn we blij om weer aan de volledige groepen les te kunnen geven.
In de achterliggende weken hebben we kunnen ervaren hoe het werken met de bijzondere
coronamaatregelen in de praktijk is. Dat heeft ook van de ouders en verzorgers veel medewerking
en begrip gevraagd. We hebben veel waardering voor de manier waarop u dat hebt gedaan en het
lijkt nu in sommige situaties al “de gewoonste zaak van de wereld.”
Ook al gaan alle kinderen weer naar school, de huidige maatregelen blijven voorlopig wel van
kracht. Het is nog steeds crisis en de volledige opening van de school vraagt van ons allemaal veel
discipline in het volhouden van de maatregelen. Wij doen dan ook opnieuw een dringend beroep op
uw medewerking.
De school blijft alleen toegankelijk voor leerlingen en leerkrachten. Wel komt er meer ruimte voor
externen die een onderwijsondersteunende taak hebben. Denk daarbij aan logopedie, de
orthopedagoge, de ambulant begeleider.
De routes in en buiten de school, het gescheiden spelen van de (nu dan hele) groepen, het afscheid
nemen bij het hek, enzovoort. We moeten het op deze manier voorlopig volhouden.
De maatregelen zijn:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Het thuisonderwijs stopt met ingang van 8 juni, leerkrachten concentreren zich weer op het
onderwijs in de groep.
3. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
4. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
5. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
6. Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.
7. De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen.
8. Na school gaan de leerlingen zo snel mogelijk naar huis of de BSO.
9. Contact en overleg tussen ouders/verzorgers vindt alleen digitaal of telefonisch plaats.
10. Alle bijzondere activiteiten, denk aan schoolreizen, schoolfotograaf, excursies zijn
gedurende dit protocol afgelast.
Over schoolspecifieke zaken wordt u nader geïnformeerd door de directeur van de school.
Laten we allemaal verstandig, gedisciplineerd en met vertrouwen deze nieuwe fase ingaan. Op deze
wijze kunnen de kinderen op een, onder de omstandigheden, zo “normaal mogelijke” wijze dit
bijzondere schooljaar gaan afronden.
Dat we samen tot heel veel in staat zijn, is al gebleken. Dank daarvoor! Iedereen heel veel succes
en schoolplezier gewenst de komende weken!
Met vriendelijke groet,

Zweers Wijnholds
Directeur bestuurder

