
 
         Den Haag, 7 mei 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij streven ernaar de school te heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-

emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. 

Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk 

beperken. We doen onze uiterste best om de school als ‘veilige zone’ voor leerlingen, 

ouders en medewerkers te laten zijn. 

 

Bespreek de nieuwe situatie 

Wij willen u vragen om met uw kind(eren) te bespreken hoe het naar school gaan eruit 

gaat zien. Ouders mogen niet mee het schoolplein op of het schoolgebouw in.  

Wij vragen u om jonge kinderen slechts door maximaal 1 ouder naar school te laten 

brengen.  

Oudere kinderen kunnen wellicht zelfstandig naar school komen en naar huis gaan. 

Bespreek met uw kind(eren) welke in- en uitgang hij/zij moet gebruiken, tot waar u mee 

mag lopen en waar jullie elkaar bij het uitgaan van de school weer ontmoeten.  

Niet alles kan en mag zoals we dat gewend zijn. Het naar en uit school gaan, de indeling 

van de klas, het buitenspelen, de gym; alles is nu even anders.   

 

Deze situatie is voor iedereen nieuw en uitermate vreemd. Vol vertrouwen én goede 

moed gaan we maandag 11 mei a.s. van start. Hoe we dat gaan doen, hebben we 

hieronder zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven.  

Wij vertrouwen erop dat u uw medewerking verleent aan deze afspraken en 

maatregelen.  

 

Naar school 

Eksterhof (EH) 

De kinderen van groep A (shift 1): 

8.15 uur start schooldag  Vanaf 8.00 uur kan uw zoon/dochter naar binnen 

11.15 uur einde schooldag 

 

De kinderen van groep B (shift 2): 

12.15 uur start schooldag  Vanaf 12.00 uur kan uw zoon/dochter naar binnen 

15.15 uur einde schooldag 

 

Weidevogellaan (WL) 

De kinderen van groep A (shift 1): 

8.30 uur start schooldag   Vanaf 8.15 uur kan uw zoon/dochter naar binnen 

11.30 uur einde schooldag 

 

De kinderen van groep B (shift 2): 

12.30 uur start schooldag  Vanaf 12.15 uur kan uw zoon/dochter naar binnen 

15.30 uur einde schooldag 

 

In- en uitgangen 

U mag als ouder niet het schoolplein op en het schoolgebouw in. U neemt afscheid van 

uw kind(eren) voordat zij het schoolplein op of het schoolgebouw in gaan.  

Voor beide locaties vindt u hier een tekening waarop duidelijk voor elke groep is 

aangegeven welke in- en uitgang gebruikt moet worden. Kijk hier voor de plattegrond 

Eksterhof en/of plattegrond Weidevogellaan. 

Alleen op deze wijze is er voldoende spreiding mogelijk op het terrein rondom de school. 

Bij het ingaan van de school zijn collega’s aanwezig om de kinderen naar binnen te 

begeleiden. 

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/gm-files/2020-04-24-in-en-uitgang-eh.pdf
https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/gm-files/2020-04-24-in-en-uitgang-eh.pdf
https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/gm-files/2020-04-24-in-en-uitgang-wl.pdf


Bij het uitgaan van groep 1/2 lopen kinderen naar u toe als de leerkracht de ouders heeft 

gezien. 

Bij het uitgaan van de school lopen de kinderen van groep 3 t/m 8 zelfstandig via de voor 

hen geldende uitgang naar buiten. 

Gaat u alstublieft na het in- en uitgaan van de school direct naar huis of naar uw werk. 

 

Vertrek op tijd 

In deze bijzondere situatie is het nog meer van belang dat u uw kind(eren) op tijd naar 

school brengt.  

Wij moeten erop kunnen rekenen dat uw zoon en/of dochter op tijd in de klas is/zijn. De 

deuren worden namelijk gesloten als de school begint.  

Ook moeten wij erop kunnen rekenen dat u uw zoon en/of dochter op tijd komt 

ophalen. De kinderen zullen op tijd buiten zijn zodat iedereen snel naar huis of de BSO 

kan.   

 

Kom lopend of kom op de fiets 

Wij vragen u om lopend of op de fiets naar school te komen. Kunt u echt uw kind niet 

lopend of op de fiets naar school brengen of ophalen, dan vragen wij u de doorstroom te 

bewaren en uw auto juist te parkeren. 

 

Hygiëne binnen de school 

Om de hygiëne binnen de school zo veel als mogelijk te waarborgen, hebben wij een 

aantal maatregelen genomen. Zo hangt in alle klassen en op alle toiletten een papieren 

handdoekautomaat en zeeppompjes. Tevens is er in elke klas een oppervlaktespray 

aanwezig. Tijdens de wisseling tussen de 2 shifts zal er door leerkrachten en de 

schoonmaakorganisatie extra worden schoongemaakt. 

Wij willen u vragen om uw kind(eren) voor het naar school gaan de handen thuis te laten 

wassen. Op school zullen wij hen wederom vragen de handen te wassen en hen hierop 

gedurende de dag regelmatig blijven attenderen.  

 

Eén foto, één groep 

Omdat slechts de helft van de groep elkaar de komende tijd ontmoet en we het liefst alle 

kinderen tegelijkertijd weer in de klas zouden willen zien, willen we vragen om elk kind 

een foto van zichzelf mee naar school te laten nemen. Op deze manier kunnen we een 

collage maken van alle kinderen uit de klas en is de groep toch weer even echt compleet 

aanwezig.  

 

Kinderen in groep 1/2  

Wij vragen met name de ouders van groep 1/2, om hun kinderen gemakkelijke kleding 

en aan te trekken die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden 

vastgemaakt (knopen van broeken, klittenband, e.d.) als er bijv. een ongelukje gebeurt. 

Liever zien wij eveneens makkelijk aan te trekken schoenen zonder veters. 

Tevens vragen wij u om in een aparte tas een extra set ondergoed + kleding mee te 

geven aan uw kind. Deze tas kan op school blijven als de verschoning niet gebruikt hoeft 

te worden. Gebeurt er toch een ongelukje, dan geven we de vieze kleren in de aparte tas 

met uw kind mee naar huis. 

Met ouders van kinderen die de afgelopen tijd 4 jaar zijn geworden of binnenkort 4 jaar 

worden, worden momenteel afspraken gemaakt. 

 

Pauzehapje 

Wij willen u vragen uw kind(eren) een kleine pauzehap mee te geven die gemakkelijk 

door uw kind zelfstandig kan worden ‘genuttigd’ (bijv. schoongemaakt fruit of een koek). 

Geeft u ook drinken mee in een eenvoudig door de kinderen zelf te openen beker. Dit 

geldt zowel voor kinderen in de ochtend- als in de middagshift. 

 

Groepsgrootte 

Ondanks de richtlijnen m.b.t. de 1,5 meter afstand die tussen leerlingen niet zou hoeven 

worden aangehouden, zullen wij hier wel zo veel mogelijk op blijven aansturen.  

Het bewaren van 1,5 meter afstand tussen de kinderen en de leerkracht gaan we in de 

klas zo goed mogelijk vorm geven. In de klassenopstelling wordt ook rekening gehouden 

met het afstand houden van elkaar. We doen ons uiterste best om, binnen de 

mogelijkheden, er met elkaar voor te zorgen dat de schooldag voor de kinderen en voor 



de leerkrachten zo veilig en zo prettig mogelijk kan verlopen.  

Leerkrachten onderling zullen de 1,5 meter afstand continue in acht blijven nemen. 

 

Verrijking, wiskundeles, ICT lessen en ondersteuning 

We beginnen bij het begin. We zullen met de ervaringen van de eerste week beslissingen 

maken voor de weken erna. Tevens zal er voldoende mankracht voor de groepen 

beschikbaar moeten zijn. Daarom is nog niet met zekerheid te zeggen wanneer en of 

deze lessen dit schooljaar nog doorgang kunnen krijgen. 

 

Gym 

Gymmen is toegestaan. De kinderen van groep 1/2 zullen weer gewoon gebruik maken 

van de gym- en speelzaal.  

Na de ervaringen van de eerste weken zullen we bekijken of en hoe het mogelijk is om 

de gymlessen voor groep 3 t/m 8 weer vorm te geven. 

 

Jarig: nu geen traktaties 

Allereerst hopen we dat jullie een gezellige verjaardag hebben gehad. Heel anders dan 

anders, maar mogelijk niet minder gezellig!  

Als uw zoon of dochter nog jarig wordt, zullen we uiteraard weer zo hard mogelijk voor 

hem/haar zingen!  

Helaas mag uw kind nu (nog) niet op school trakteren. En de klassen rond doen we nu 

ook (nog) niet. Zodra dit allemaal weer kan, laten we dat natuurlijk snel weten.  

 

Buitenspelen 

Buitenspelen is toegestaan. Dit mag alleen met de eigen groep onder begeleiding van de 

eigen leerkracht. Voor groep 1/2, 3 en 4 zal met een buitenspeelrooster worden gewerkt.  

 

Onderwijsprogramma 

De eerste week zal er vooral worden ingezet op hoe het de kinderen is vergaan de 

afgelopen tijd, welk lief en leed er is beleefd, welke mooie of welke minder mooie 

momenten een kind wil delen met de leerkracht en/of de groep. De leerkracht zal, zelfs 

nu we slechts met de halve groep van start gaan, inzetten op de groepsdynamiek. De 

basisvakken, rekenen/taal/spelling, zullen vervolgens voorrang krijgen. We hopen snel 

inzicht te hebben in het niveau van de groep na de thuiswerkperiode, zo weten we welke 

doelen herhaald moeten worden of welke (cruciale) doelen al kunnen worden 

aangeboden.  

 

Schoolmateriaal elke dag mee naar school 

Het is belangrijk dat uw zoon/dochter elke schooldag het schoolmateriaal (Snappet en 

werkboeken etc.) mee naar school brengt. Zonder schoolmateriaal kan hij/zij op school 

niet aan het werk. Aan het einde van de schooldag neemt uw zoon/dochter deze spullen 

weer mee naar huis om eventueel thuis aan het werk te kunnen. Helpt u uw kind 

alstublieft mee om hieraan te denken. Pakt u bijvoorbeeld samen de tas in. 

 

Onderwijs op school en thuiswerkprogramma  

In groep 1/2 zal het spelend leren weer vorm en inhoud krijgen in de klassen. 

GynzyKids en Padlet blijven eveneens in gebruik. De leerkracht zal op Padlet af en toe 

een impressie van het werk in de klas met u delen. En u kunt hier zelf ook nog steeds 

berichten achterlaten. 

De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zullen zich nu weer voornamelijk richten op het 

onderwijs aan de kinderen in de klas. De leerkracht geeft instructie aan de ochtendgroep 

en dezelfde instructie wordt tevens aan de middaggroep gegeven.  

Voor groep 3 geldt dat de kinderen dagelijks een takenkaart mee naar huis krijgen en de 

volgende dag weer mee naar school nemen.  

Voor groep 4 t/m 8 betekent het thuiswerkprogramma dat in LessonUp alleen nog 

verwerkingsopdrachten worden genoteerd. De leerkracht noteert in LessonUp kort en 

bondig wat er wel of niet van de kinderen verwacht wordt. Het werk zal zelfstandig door 

de kinderen verwerkt kunnen worden, de instructie wordt in de klas verzorgd door de 

leerkracht.  

Voor al het werk in het thuiswerkprogramma geldt dat sommige opdrachten facultatief 

kunnen worden aangeboden en andere opdrachten een meer verplichtend karakter 

kunnen hebben. Op woensdag is er geen thuiswerkprogramma.  



 

Contact met ouders 

Na een periode waarin alles op uw schouders terecht kwam, breekt er voor u weer een 

andere periode aan. Het persoonlijke contact over alledaagse dingen die we met elkaar 

konden hebben bij de deur van de klas, is er de komende weken nog niet.  

Toch willen we graag weten als u vragen heeft, of als u nog iets wilt delen over hoe het 

uw kind vergaat nu de school straks weer is begonnen. Heeft u belangrijke informatie 

voor ons, dan vernemen wij die graag van u. Stuurt u dan een email naar de leerkracht.  

De leerkracht zal zelf ook contact met u opnemen als hij/zij iets met u wil delen m.b.t. de 

(sociaal emotionele) ontwikkeling van uw zoon of dochter.  

 

Noodopvang 

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep verzorgen wij dagelijks een 

noodopvang. Het is voor ons van groot belang dat wij tijdig weten op welke dagen we 

welk(e) kind(eren) uit welke groep mogen verwachten i.v.m. het benodigde aantal 

medewerkers die deze noodopvang moeten verzorgen. Stuurt u een email naar 

directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl   

Er is geen noodopvang beschikbaar op 21 en 22 mei en 1 juni a.s. 

Ouders die hun kind(eren) aanmelden voor noodopvang, ontvangen van ons nog een 

apart informatiebericht. 

 

Leerkracht ziek? 

De volgende richtlijnen blijven ook voor leerkrachten van kracht: 

- Leerkrachten blijven thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, met 

regelmaat hoesten of koorts. 

- Pas als een leerkracht 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school. 

- Leerkrachten blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is of koorts heeft.  

Wij doen ons best om een leerkracht te vervangen als hij/zij niet naar school kan komen 

en niet voor de klas kan staan.  

We zullen een groep niet over andere groepen verdelen als een leerkracht afwezig is.  

Als er geen leerkracht beschikbaar is, kan de groep niet naar school komen. Wij zullen dit 

tijdig melden via een bericht in de schoolapp. 

 

Thuisblijven?! Meld dit via de schoolapp 

Als uw kind niet naar school komt, vernemen we dit graag, met opgaaf van reden, 

middels een bericht in de schoolapp. 

Daarnaast blijven de volgende richtlijnen van kracht: 

- Leerlingen blijven thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, met 

regelmaat hoesten of koorts. 

- Pas als een kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school. 

- Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is of koorts heeft. 

 

Wel thuis, maar niet ziek 

Leerlingen die tot de risicogroep behoren of waarvan (een) gezinslid/-leden tot de 

risicogroep behoren, kunnen ook thuisblijven.  

Daarnaast maken sommige ouders zich zorgen en willen liever hun kind(eren) nog 

thuishouden. In dit geval dient u ons hierover in te lichten via onderstaand mailadres. 

Wij zullen de Afdeling Leerplicht van uw woonplaats hierover moeten informeren. Zij 

voeren op dit moment geen verzuimbeleid maar moeten wel worden geïnformeerd.   

Voor beide gevallen ontvangen wij graag een bericht via email van u met de naam en 

groep van uw kind(eren) en de reden van afwezigheid. Uw bericht stuurt u naar 

directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl 

 

Kind ziek op school 

Mocht uw zoon/dochter onverhoopt ziek worden op school, dan zullen wij telefonisch 

contact met u opnemen om uw zoon/dochter direct op te halen. Omdat u als ouder het 

schoolplein en de school niet mag betreden, wordt u gevraagd om ons te bellen wanneer 

u bij school gearriveerd bent. Wij brengen uw zoon/dochter dan naar buiten om 

hem/haar vervolgens aan u over te dragen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 

015-3106112. 

 

Hoofdluiscontrole en luizenzak 

De controle zoals die normaliter op school na elke vakantie door een aantal ouders wordt 
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uitgevoerd, valt nu weg. Wij rekenen er daarom op dat u zelf met regelmaat het haar 

van uw kind(eren) controleert op hoofdluis en dat u tot behandeling overgaat als dit 

nodig is.  

Denkt u er ook aan om uw kind(eren) de (schone) luizenzak weer mee naar school te 

geven.   

 

Tot slot 

Het is een lange brief geworden met veel afspraken en maatregelen. Helaas is dit nodig 

om alles zo goed mogelijk te laten verlopen als de school na de meivakantie weer open 

gaat.  

Wij rekenen op uw medewerking! Alleen zo kunnen wij de gezondheid van de kinderen, 

van het team van De Paradijsvogel en van u zoveel mogelijk waarborgen.  

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter toch nog vragen hebben, 

dan vernemen wij die graag van u. 

Mochten er na de ervaringen van de eerste week aanpassingen nodig zijn, dan zullen wij 

u hierover op de hoogte brengen. 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


