
 
 
Oost-Souburg. 
2 juni 2020 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
We zijn heel blij dat we alle kinderen vanaf volgende week weer kunnen verwelkomen op school. 
D.d. 19 mei j.l. kregen we via de persconferentie van de premier te horen dat de basisscholen weer 
volledig open zouden gaan vanaf 8 juni. Dit was nog wel onder voorbehoud en was nog afhankelijk 
van de de uitkomsten van de lopende onderzoeken. Inmiddels weten we dat dit een feit is. 
De afgelopen weken zouden er afspraken worden gemaakt m.b.t. de invulling en organisatie van het 
onderwijs. Dit protocol heeft echter lang op zich laten wachten. Donderdagavond 28 mei kregen we 
bericht dat het protocol er was.  
We hebben dit protocol vrijdag j.l. besproken met de directeuren en bestuurder van Onze Wijs. 
Vandaag hebben we het besproken met het team en de MR 
Dit vervolgprotocol omvat een paar kleine wijzigingen. Veel richtlijnen blijven van kracht. 
 
Zie hieronder de regels die van toepassing zijn: 
 

● Alle kinderen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school 
● Tussen kinderen hoeft  geen 1,5 meter afstand bewaard te worden 
● Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
● Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 
● Ouder(s), verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 
● Buitenspelen gebeurt bij voorkeur enkel en alleen met dezelfde groep of klas. 
● Na school gaan alle kinderen direct naar huis of de BSO. 
● We hanteren de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM. 
● Leerlingen en personeelsleden met koorts en luchtwegklachten blijven thuis. 
● Er wordt geen afstandsonderwijs meer gegeven. 
● Enkele vaste vrijwilligers kunnen weer aanwezig zijn op school 
● Stagiaires kunnen in afstemming met de opleiding aanwezig zijn op school 

 
Hierbij onze organisatie bij de Burcht-Rietheim voor de laatste 5 weken van dt schooljaar. 
 
We hebben met elkaar flink gepuzzeld over de invulling en de schooltijden n.a.v.  de richtlijnen. 
Diverse opties zijn besproken, maar uiteindelijk kwamen we tot onderstaand besluit. 
Het is voor ons de komende 5 weken niet mogelijk om de oude schooltijden te hanteren. 
We gaan vanaf 8 juni tot de zomervakantie tijdelijk over naar 5 gelijke dagen. 
De redenen hiervoor zijn: 

● Er mogen geen ouder(s), verzorger(s) in de school en op het plein 
● Groepen moeten apart buiten spelen, dus langere pauzetijden 
● We hebben een tekort aan vrijwilligers, waardoor we  geen 1½ uur pauze per locatie  kunnen 

begeleiden 
● De leerkrachten moeten volgens de CAO op tijd pauze hebben 
● De onderwijstijd moet hetzelfde blijven als voorheen 

 



De tijden zijn dan als volgt: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur voor alle groepen. 
 
In de locatie aan de van Visvlietstraat hanteren we weer 2 tijden om de toestroom wat te verdelen. 
 
Inloop van Visvlietstraat ; 
De groepen 1/2A, 3A en 1C starten om 08.20 uur. 
De groepen 1/2B, 3 B en 4 starten om 08.30 uur. 
Uitgaan; 
De groepen 1/2A, 3A en 1C gaan uit om  13.50 uur. 
De groepen 1/2B, 3B en 4 gaan uit om 14.00 uur. 
De ouders die kinderen hebben in verschillende groepen met verschillende starttijden verzoeken wij 
om de eerste tijd van 08.20 uur aan te houden.  
 
Inloop Dongestraat; 
Alle groepen starten om 08.30 uur. 
Uitgaan; 
Alle groepen gaan uit om 14.00 uur. 
 
Ingang en uitgang;  
Bij beide locaties proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van de eigen ingang voor de 
kinderen. 
van Visvlietstraat; 
Groep 1/2A via het kleuterplein en de hoofdingang. 
Groep 1/2 B via het kleuterplein en de hoofdingang. 
Groep 1C via het pleintje voor hun eigen lokaal  en de deur van hun eigen lokaal. 
Groep 3A via het kleuterplein en de achteringang van de gang bij de groepen 3. 
Groep 3B via het kleuterplein en de achteringang van de gang bij de groepen 3. 
Groep 4 via het plein van de fietsenstalling en de achteringang van de gang bij groep 4. 
Dongestraat; 
Groep 5A via het kleine plein en de (eigen) zij-ingang. 
Groep 5B via het kleine plein en de (eigen) zij-ingang. 
Groep 6 via het grote plein en de hoofdingang. 
Groep 7 via de eigen ingang naast het lokaal. 
Groep 8 via het grote plein en de hoofdingang. 
 
Pauzes; 
De kinderen hebben 2 x 15 minuten pauze per dag. De pauzes worden zoveel mogelijk per groep 
verspreid qua tijd en op het plein. De leerkrachten begeleiden zelf de pauzes. 
De kinderen eten met de leerkracht in de eigen groep. 
 
Kinderopvang 
We hebben contact gehad met de kinderopvang m.b.t. de opvang vanaf 13.50/14.00 uur. In principe 
kunnen de kinderen er vanaf die tijd al terecht, dit kost dan wel extra tijd en geld. 
Wij willen niet dat de ouders die hiervan gebruik moeten maken daarvoor extra moeten betalen.  
Wij zorgen op school zelf voor de opvang tot de reguliere tijd van de kinderopvang. 
 
Woensdagmiddag 
Om dezelfde onderwijstijd te behouden kunnen we nu op woensdag de schooltijd tot 12.30 uur niet 
handhaven. Daarom hanteren nu ook bijna alle scholen van Onze Wijs dit rooster tot de 
Zomervakantie. 



We begrijpen dat hierdoor misschien ouder(s), verzorger(s) met bepaalde afspraken in de problemen 
komen. Laat het ons dan even weten, dan komen we daar vast en zeker wel uit. 
 
Brengen en halen door de ouders; 
Indien mogelijk graag zoveel mogelijk lopend naar school komen in de van Visvlietstraat. Heeft u 
kinderen in beide locaties dan graag op de fiets indien mogelijk. 
Ouders mogen niet de school in en moeten ook het schoolplein zoveel mogelijk vermijden.  
U kunt uw kind(eren)op school afzetten en ophalen bij het hek van het schoolplein. 
De leerkrachten vangen de kinderen van de groepen 1/2A en 1/2B op bij de ingang van het 
kleuterplein.  
De leerkrachten van groep 1C staan bij de buitendeur van hun lokaal om de kinderen binnen te laten. 
De kinderen van de groepen 3A en 3B worden ook opgevangen door de leerkrachten bij het hek van 
het kleuterplein..  
De kinderen van groep 4 worden opgevangen door de leerkracht bij het hek van het plein met  de 
fietsenstalling. 
In de Dongestraat  gaan de kinderen van alle groepen via hun eigen ingang naar binnen. U kunt uw 
kind(eren) afzetten en ophalen bij de rode paaltjes aan het begin van het schoolplein. 
We vragen u rekening te houden bij het brengen en halen met de 1,5 meter afstand. 
Ook vragen wij u  om een grote toeloop te voorkomen, per gezin 1 ouder de kinderen te laten brengen. 
 
Hygiëne. 

● Er worden geen handen geschud. 
● De kinderen die op school komen wassen eerst hun handen. 
● In iedere groep is er een desinfecterende handgel, een zeeppompje, papieren handdoekjes en 

oppervlakte spray. 
● De handen worden meerdere keren  gewassen per dag. 
● De toiletten worden tussendoor regelmatig schoon gemaakt. 
● Na school wordt er door  schoonmaakpersoneel en de leerkrachten zoveel mogelijk 

schoongemaakt en ontsmet. 
 
Contact leerkracht. 
U kunt de leerkracht van uw kind(eren) bereiken via Parro. Fysieke gesprekken zullen de komende 
weken nog niet plaatsvinden. 
 
Traktaties. 
In de komende periode kan er nog niet getrakteerd worden op school. Verjaardagen worden uiteraard 
wel gevierd, maar alleen met de leerlingen (dus geen ouders) en zonder traktatie. 
 
Gymlessen. 
De gym/spellessen worden buiten gegeven. We kunnen nog geen gebruik maken van de gymzaal. 
 
Vragen; 
Heeft u nog vragen, dan kunt u bij de leerkracht of de directie terecht via de mail of Parro. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van de Burcht-Rietheim, 
Nelly van de Velde, 
directeur. 
 
 
 


