
 
         Den Haag, 24 april 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat fijn dat onze school weer open mag op 11 mei a.s. Het team van De Paradijsvogel, 

de kinderen en waarschijnlijk ook de ouders, hebben hier naar uitgekeken. Open, onder 

bepaalde voorwaarden, maar wat voelt het goed om weer te mogen starten.  

 

Sinds de bekendmaking dat de school vanaf de meivakantie weer open mag, is er hard 

gewerkt aan verschillende scenario’s. Een 3-tal uitgewerkte scenario’s is vervolgens 

voorgelegd aan de ouder- en personeelsgeleding van de MR.  

Door de grootte van de school en het protocol dat ons als handreiking vanuit de o.a. PO-

raad en is gestuurd, heeft de uitwerking van het scenario waarop de MR instemming 

heeft verleend, enige tijd in beslag genomen.  

Na instemming van de MR heeft eveneens het bestuur van Lucas Onderwijs vanmiddag 

haar goedkeuring gegeven op het scenario waarmee we na de meivakantie mee zullen 

gaan werken.   

 

Voor welk scenario is instemming verleend:  

Halve klassen komen 4 halve dagen naar school: 

Alle kinderen komen 4 dagen per week (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 

een halve dag naar school. Op woensdag zijn de kinderen thuis. 

Zo: 

 zien we alle kinderen 4 keer per week,  

 kunnen we in korte tijd inzicht krijgen in het sociaal welbevinden van de kinderen na 

deze indrukwekkende periode,  

 zal er in korte tijd inzicht verkregen worden in het niveau van de kinderen en welke 

cruciale doelen er meer of minder aandacht behoeven,  

 kan er 4 keer per week op de basisvakken instructie worden geboden,  

 kan eventuele verwerking thuis zonder instructie en begeleiding van ouders worden 

gedaan. 

 eten de kinderen thuis en hoeft er daarmee geen oplossing gevonden te worden voor 

het per groep buiten spelen en de overblijf, hetgeen door de grootte van de school 

erg gecompliceerd is. 

 

Alle kinderen verdeeld over 2 groepen 

Alle kinderen zijn verdeeld over 2 groepen: een A- en een B-groep. 

De A-groep komt ’s ochtends naar school. De B-groep komt ‘s middags naar school. 

De groepen zijn zo samengesteld dat: 

- broertjes en zusjes in dezelfde A- of B-groep zijn ingedeeld. 

- rekening is gehouden met BSO-gebruik 

De indeling van de A- en B-groepen ontvangt u begin volgende week van ons.  

NB: Er kan en zal niets worden veranderd aan de indeling van de groepen. 

 

Schooltijden  

De kinderen van groep A: 

EH:  8.15 uur start schooldag  WL:  8.30 uur start schooldag 

 11.15 uur einde schooldag   11.30 uur einde schooldag 

 

De kinderen van groep B: 

EH:  12.15 uur start schooldag  WL:  12.30 uur start schooldag 

 15.15 uur einde schooldag   15.30 uur einde schooldag 

 

 



 

 

 

Wij zullen in het volgende schrijven aanwijzingen geven m.b.t. de inlooptijd voor beide 

locaties en zo de spreiding van ouders die naar school komen te bewerkstelligen. 

 

Afspraken voor brengen, halen en in- en uitgangen 

U zult begrijpen dat er een aantal afspraken zullen gelden voor het naar school brengen 

en weer ophalen van uw kind(eren) en m.b.t. het gebruik van verschillende in- en 

uitgangen op beide locaties.  

U ontvangt ruim voor 11 mei a.s. de afspraken hierover.  

 

Veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers staat voorop 

De (hygiëne-)richtlijnen van de RIVM blijven gelden; ook bij ons op school.  

Door ons zullen hierin maatregelen genomen worden om deze richtlijnen na te leven. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het handen wassen; gebruik papieren handdoekjes en 

aangepaste regels in de school en op het schoolplein/park.  

Ouders worden niet op het schoolplein en in het schoolgebouw toegelaten en 

leerkrachten houden de gepaste afstand van elkaar en zo veel als kan in relatie met de 

kinderen. Slechts 1 ouder brengt de zoon en/of dochter naar school. 

Wij vragen u dan ook dit met uw kind(eren) te bespreken.  

 

Daarnaast blijven leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel thuis bij 

neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten en verhoging of koorts.  

Is hij/zij 24 uur klachtenvrij, dan is het toegestaan om weer naar school te komen.  

 

Noodopvang en BSO 

Noodopvang 

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft de noodopvang van kracht. Geeft 

u hiervoor opnieuw middels een email via directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl aan of 

uw kind(eren) door ons opgevangen moeten worden en op welke dagen.  

BSO 

Geeft u zelf bij de BSO waarmee u een contract heeft aan of uw kind(eren) na de 

meivakantie na uitgaan van de school gebruik maken van de BSO en op welke dagen. Zij 

kunnen hierop dan voldoende mankracht beschikbaar hebben.  

 

U ontvangt de komende tijd meer informatie van ons m.b.t het opengaan van de school 

op 11 mei a.s. Wij zullen alle berichten via email en schoolapp aan u versturen.  

Tevens kunt u altijd alle informatie teruglezen op onze schoolsite 

www.basisschooldeparadijsvogel.nl onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 
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