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Beste ouders/verzorgers,
Gezien de toename van het aantal Corona besmettingen in Nederland vragen we ouders/verzorgers
de komende periode bij het halen van de kinderen de gemaakte afspraken weer serieus in acht te
nemen. We zien gelukkig dat het brengen van de kinderen op een veilge manier verloopt.
Afgelopen weken zagen we dat veel ouders na schooltijd toch bij de school blijven kletsen. Natuurlijk
erg gezellig, maar niet de bedoeling. Afgelopen week hebben we geprobeerd de veiligheid bij het
naar huis gaan te vergroten door verkeersouders in te zetten. Helaas heeft dit niet opgeleverd wat
wij hoopten. We zullen met elkaar nadenken over de meest veilige manier voor onze leerlingen.
U heeft hier als ouder ook een groot aandeel in, geef het juiste voorbeeld aan elkaar en aan onze
kinderen! Houdt u aan de afspraken. Na het halen van de kinderen het dringende verzoek weer direct
te vertrekken richting huis, zodat u plaats maakt voor de volgende ouder/verzorger die een kind van
school komt halen. Volwassenen dienen nog steeds 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren.
Mocht u corona-gerelateerde klachten hebben, zorg dan dat de kinderen door iemand anders
gebracht en gehaald worden. Probeer zo kort mogelijk in de omgeving van school te blijven staan!
Rond de hele school geldt als het ware voor iedereen een ‘zoen en zoef’ zone. In het kader van uw
veiligheid en de veiligheid van anderen rekenen wij op uw begrip en samenwerking!
Wat kunt u als ouder doen?
● Bij alles wat u doet, is afstand houden het uitgangspunt.
● Het is, gezien de aantallen, noodzakelijk alleen te komen.
● Alleen ouders van kleuters komen op het plein, de ouders van kinderen uit andere groepen,
wachten buiten het hek.
● Het is verstandig om met een ander 'bewustzijn' uw kind weg te brengen. Eigenlijk net zoals u
nu boodschappen doet: functioneel en doelgericht. Het is een kwestie van  ‘zoen en zoef’
● Bekijk de breng- en haalroutine eens kritisch. Is het eigenlijk nog wel nodig om uw kind naar
school te brengen? Of is hij of zij oud genoeg om dat stukje zelf te lopen of te fietsen?
Misschien een beetje van beide: het eerste stuk samen (bijvoorbeeld tot na die drukke weg),
het laatste stuk zelf. Of de laatste 50 meter. Dan weet u zeker dat uw kind op school is
aangekomen.
● Kinderen die nog wat te jong zijn om zelf te gaan, kunnen misschien door een oudere broer of
zus worden meegenomen. Vaak vinden ze dat beiden hartstikke stoer.
● Als een ouder ook kinderen van een ander gezin meeneemt, scheelt dat weer een ouder bij
het plein. Dat kunt u onderling afspreken, bijvoorbeeld met ouders in de buurt.
● Vooral ophalen moet efficiënter gebeuren. Spreek met uw kind af dat hij of zij direct meegaat:
spelen op het plein kan nu even niet. Misschien kunt u samen afspreken waar u wacht,
bijvoorbeeld op een afstandje van het plein.

