
 
         Den Haag, 4 juni 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vanaf 8 juni a.s. mogen we weer onderwijs voor alle leerlingen verzorgen op alle 

schooldagen in één klas. Voor iedereen heel mooi nieuws! We merken dat we het 

spannend vinden, maar dat we er ook naar uit kijken! 

 

Om de heropening vanaf maandag a.s. in goede banen te leiden, is er een hernieuwd 

protocol opgesteld door o.a. de PO-raad en het bestuur van Lucas Onderwijs. 

Onderstaande is gebaseerd op dit protocol en op de (on)mogelijkheid van de school als 

organisatie. 

 

Richtlijnen RIVM 

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is 

daarom voor kinderen niet nodig om onderling 1,5 meter afstand te houden en ten 

opzichte van volwassenen zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Volwassenen 

moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen 

handen schudden, niezen in de elleboog, extra handen wassen en geïntensiveerde 

schoonmaak blijven van kracht.  

 

Wij vragen u 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 schooldag regelmatig blijven attenderen. 

 

Hoe gaan we van start? 

Ons doel is om alle leerlingen volgens het rooster van vóór de sluiting op 16 maart jl. op 

school te ontvangen.   

 

Schooltijden 

Eksterhof (EH) 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

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

14.30 uur einde schooldag 

Op woensdag 

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

12.00 uur einde schooldag 

 

Weidevogellaan (WL) 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

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

14.45 uur einde schooldag 

Op woensdag 

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

12.15 uur einde schooldag 

 

In- en uitgangen 

U mag als ouder nog 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 nogmaals de 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. 

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


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. 

Bij het uitgaan van groep 1/2 lopen de 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.  

Bespreek dit met uw kind(eren) en spreekt u met uw kind(eren) een plek af waar u 

elkaar ontmoet als de school uitgaat. 

 

Wij rekenen op uw medewerking bij het uitgaan van de school.  

Nu weer alle kinderen tegelijkertijd de school verlaten, is het belangrijk dat u 

zich verspreidt, met inachtneming van de 1,5 meter afstand, blijft opstellen bij 

de aangegeven uitgangen en dat u vervolgens snel naar huis gaat. 

 

Juist in deze fase: kom lopend of kom op de fiets 

Wij vragen u om ook in deze fase 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. 

Laat oudere kinderen zoveel mogelijk alleen naar school komen en naar huis gaan. Hoe 

minder volwassenen elkaar kunnen ontmoeten, hoe beter. 

 

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.   

 

Buiten spelen 

De groepen blijven zo veel mogelijk gescheiden buiten spelen. Ze spelen met hun eigen 

groep buiten o.b.v. de eigen leerkracht of van een TSO-medewerker/overblijfkracht. 

 

TSO (tussenschoolse opvang) 

De overblijf mag tussen de middag weer worden hervat met medewerkers van 2Samen 

en de vaste overblijfkrachten. Ook tijdens de overblijf blijven de richtlijnen vanuit het 

RIVM van kracht.  

Iedereen die bij de overblijf betrokken is, wordt in een apart schrijven geïnformeerd over 

de richtlijnen zoals die bij ons op school zullen gelden. 

 

Kinderen in groep 1/2  

Wij vragen met name de ouders van groep 1/2, om hun kinderen ook nu nog  

gemakkelijke kleding aan te trekken. Kleding 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. 

 

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 voor alle kinderen in groep 1 t/m 8. 

 

Gym 

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

van de gym- en speelzaal. Vanaf vrijdag 12 juni a.s. zal meester Jeroen de gymlessen 

weer hervatten. 

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

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

 

Jarig: ook nu geen traktaties 



Als uw zoon of dochter jarig is geweest of nog jarig wordt, mag hij/zij niet trakteren. 

Uiteraard zullen we wel uitgebreid stilstaan bij iemands verjaardag!    

Deze afspraak geldt in elk geval tot de zomervakantie. 

 

Onderwijsprogramma 

In deze vervolgfase waarin de kinderen elkaar, sinds de sluiting van de school, weer als 

gehele groep zullen ontmoeten, zal ook nu weer de eerste aandacht uitgaan naar het 

welbevinden van de kinderen en de groepsdynamiek. Welke afspraken maken we voor de 

laatste weken van dit schooljaar en hoe gedragen we ons in de klas met alle richtlijnen 

die blijven gelden.  

Welke vaardigheden en cruciale doelen moeten in elke jaargroep nog worden herhaald, 

extra aandacht krijgen of nog meer worden ingeoefend voordat de doorgaande lijn weer 

voldoende op orde is.  

De focus ligt op het onderwijs op school, in de eigen klas. Er is wel altijd schoolwerk 

beschikbaar als een kind door omstandigheden thuis moet blijven. 

Wij willen u vragen om geen afspraken onder schooltijd te maken en uw kind zo veel 

mogelijk aanwezig te laten zijn op school. 

 

Contact met ouders 

Ook in deze fase kunnen er op school nog geen oudergesprekken plaatsvinden. Het is 

belangrijk dat wij u informeren over opvallende zaken m.b.t. uw kind en wij vragen u om 

ons te informeren als u iets opvalt of met de leerkracht wilt delen. 

Wij zullen telefonisch of via email contact met u opnemen. Wilt u contact met de 

leerkracht, stuurt u dan een email naar de leerkracht.  

 

Noodopvang 

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep hebben wij de afgelopen periode 

dagelijks de noodopvang verzorgd. Door de heropening van de school zal de noodopvang 

nu worden stopgezet.  

Indien de school weer gesloten zal worden, zal de noodopvang direct weer worden 

hervat. 

 

Leerkracht ziek? 

De volgende richtlijnen blijven ook voor leerkrachten van kracht: 

- Leerkrachten blijven thuis bij benauwdheidsklachten of koorts. 

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

- Leerkrachten blijven ook thuis als een gezinslid benauwdheidsklachten of koorts 

heeft.  

Wij doen ons best om een afwezige leerkracht te vervangen. Als er geen leerkracht 

beschikbaar is, kan de groep niet naar school komen. Wij zullen dit tijdig melden via een 

bericht in de schoolapp. 

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

 

Thuisblijven: Meld dit via de schoolapp 

In principe geldt vanaf maandag a.s. dat alle kinderen weer dagelijks naar school komen. 

Als uw zoon/dochter niet naar school komt, meldt u dit weer via de schoolapp met 

opgaaf van reden. 

Voor kinderen die niet op school zijn, is altijd schoolwerk beschikbaar. Er staan altijd 

werkpakketten klaar voor elk kind. 

Daarnaast blijven de volgende richtlijnen van kracht: 

- Leerlingen blijven thuis bij neusverkoudheid, regelmatig hoesten, 

benauwdheidsklachten of koorts. 

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

- Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid benauwdheidsklachten of koorts 

heeft. 

 

Wel thuis, maar niet ziek 

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

risicogroep behoort/behoren, kunnen thuisblijven. Wij ontvangen dan graag een 

afmelding via email naar directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl met de naam van het 

kind en de groep. Voor deze kinderen zal naar een passende vorm van thuisonderwijs 

mogelijk worden gemaakt. 

 

mailto: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. 

 

Luchtcirculatie 

Op de locatie Eksterhof is het mechanische luchtventilatiesysteem aangescherpt. 

Daarnaast wordt het klaslokaal met grote regelmaat geventileerd door de ramen en 

deuren open te zetten om een optimale luchtcirculatie te behouden. 

Op de locatie Weidevogellaan zijn de onlangs geplaatste WTW-units in een continue 

stand van circulatie gezet. Van de installateur en een ingenieursbureau hebben wij 

vernomen dat de units voor een volkomen veilige frisse luchtcirculatie zorgen. 

 

Hoofdluiscontrole en luizenzak 

De controle op hoofdluis wordt nog immer niet op school gedaan. 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 wederom een lange brief geworden. We willen graag zo goed en zo veilig mogelijk 

de school heropenen.  

We kunnen niet genoeg benadrukken dat wij op uw medewerking moeten kunnen 

rekenen. Alleen zo kunnen wij de gezondheid van de kinderen, van het team van De 

Paradijsvogel en van u zoveel mogelijk waarborgen.  

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


