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Welkom  

Het team van de Hildegaert wenst alle kinderen en ouders een fijn, 
nieuw schooljaar.   
Helaas gaan we voor dit schooljaar uit van een continuering van de 
maatregelen om het coronavirus in te dammen. Dat houdt in dat   
het protocol, op een aantal uitzonderingen na, redelijk intact blijft. 
Deze uitzonderingen worden hier beschreven.  
In elk geval zijn we er voor jullie. Dat doen we, getuige de foto op, 
anderhalve meter!   
 

 

Ouders in de school  

In de school houden volwassenen onderling anderhalve meter aan, 
volwassenen richting kinderen t/m 12 jaar hoeven dat niet meer te 
doen. Kinderen onderling waren al vrij om in elkaars nabijheid te 
zijn. 
In principe komen er nog steeds geen ouders in de school. We 
kunnen daarop, als de noodzaak daartoe is, echter wel sporadisch 
een uitzondering maken. De komende, nieuwe vorm van 
afstemmingsgesprekken (groep 5 t/m 8 zijn met leerlingen) zullen 
we, met inachtneming van de anderhalve meter regel, fysiek laten 
doorgaan.  
Voor de informatieavond geldt dat we nog aan het nadenken zijn 
hoe we deze kunnen realiseren.  
Overleg met nieuwe klassenouders over het nieuwe schooljaar vindt 
digitaal plaats.  
 
Ouders van kinderen die nieuw zijn op school, kunnen voor de 
eerste schooldag een afspraak maken met de leerkracht om hun 
kind (samen met 1 ouder) in de klas te brengen. Deze ouders 
kunnen eventueel ook na schooltijd met hun kind in de klas komen 
kijken en kennis maken met de leerkracht.  
 
De informatieochtenden voor nieuwe ouders gaan vooralsnog niet 
door. Geïnteresseerde ouders kunnen op afspraak, na schooltijd, de 
school bezoeken.   
 
We maken ons wel zorgen over de verbinding tussen school en 
ouders. Zowel de MR als de AC zijn (liefst na schooltijd en in elk 
geval op anderhalve meter) weliswaar actief in school, maar dat zijn 
relatief weinig ouders. 
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Van externe contacten en ouders die onder schooltijd binnen de 
school zijn, houden we een logboek bij. Zo kunnen wij, indien dit 
onverhoopt nodig mocht zijn, alle contacten volgen. 
 

Halen en brengen  

De wijze van halen en brengen hebben we iets gewijzigd. We laten 
de verschillende cohorten los. Belangrijk is dat de ouders in de straat 
en op de stoep de anderhalve meter respecteren. 
De kleuters van groep 1 en 2 mogen tussen 8:15u. en 8:30u. bij de 
kleuteringang worden gebracht. Om de anderhalve meter te kunnen 
waarborgen, doen we het kleuterhek alvast eerder open. Tussen de 
bloembakken is een streep getrokken tot waar u bij het brengen 
kunt gaan staan. Een leerkracht neemt daar de kinderen over. Zij 
wassen hun handen na binnenkomst in de klas.  
 
Het ophalen van de kleuters gaat via de voor hen gemarkeerde 
plekken op het plein. Ouders mogen dan niet verder dan de lijn voor 
de bankjes. 
Kinderen zitten op hun eigen bank, tot de leerkracht oogcontact 
heeft gemaakt met de ouder. Dan kan het kind naar de ouder.  
De kleuters zijn maandag, dinsdag en donderdag om 14:45u. uit, 
woensdag om 12:20u. en op vrijdag om 12:00u. 
 
Voor de midden- en bovenbouw verandert er niet zo veel. Het hek 
naast de kerk, waardoor de kinderen van groep 3, 4 en 5 het plein 
op komen, gaat om 8:15u. open. De kinderen van de groep 6, 7 en 8 
komen vanaf 8:15u. via de voordeur de school in. Bij de beide 
ingangen zal nog steeds iemand staan om de handen van deze 
kinderen te ontsmetten. 
Alle kinderen zijn om 14:45u. vrij. (op woensdag om 12:20u.) 
De leerkrachten zijn vanaf 8:15 in de groep. 
 

 
 

 

Start schooljaar  

De leerkrachten en al het ondersteunende personeel zijn deze week 
bezig geweest met de opstart. Dat ging ‘coronaproof’.  
Daarbij ging het veel over organisatorische zaken, maar donderdag 
stond de opstart van het Jaarplan 20-21 op de rol. Van de 17 
veranderonderwerpen zijn de onderwerpen waarvan het team 
eigenaar is, gestart. Een aantal onderwerpen was nieuw; een groot 
aantal is door corona vorig jaar vertraagd en zetten we nu voort. We 
houden u van de vorderingen op de hoogte. In de Jaarbordsessie 
van komende week zullen de themacommissies hun plankaarten 
presenteren. 
 

 

SchoolWapps  

Normaliter mogen de ouders in de eerste schoolweek mee naar de 
nieuwe groep van hun kind om even kennis te maken met de 
leerkracht. Dat lukt dit jaar niet, tot onze spijt. Op SchoolWapps 
zullen de groepsleerkrachten zich aan u voorstellen. 

 

  

TSO  

Het overgrote deel van onze TSO-vrijwilligers is tijdens de coronatijd 
gevraagd thuis te blijven, omdat zij in de risicogroep zaten of ouders 
van school waren. We hebben toen tijdelijk mensen van BSO Terra 
gevraagd hun plek in te nemen.  
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Nu de situatie voortduurt, hebben we in overleg met de MR 
besloten dit jaar op proef in zijn geheel de TSO professioneel te 
laten verzorgen.  
De kosten van deze proef worden uit de reserves van het 
Schoolfonds betaald. Aan het eind van de proef zullen we vaststellen 
of we deze wijze voortzetten en hoe dit in de begroting van de 
schoolfonds wordt opgenomen. 
  

Uitstapjes  

Met de verruiming van de regels (volwassenen en kinderen t/m 12 
jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden) kunnen 
onder bepaalde voorwaarden de uitstapjes doorgaan, omdat 
vervoer nu geen probleem is. Het wel of niet doorgaan van uitjes is 
nu afhankelijk van de mogelijkheid om op de locatie als volwassenen 
anderhalve meter afstand te kunnen houden. 
 

 

Uitstapje groep 7  

Het uitstapje van groep 7 gaat eind september plaatsvinden. Het 
grootste deel van het programma vindt buiten in de bossen plaats. 
Bovendien zijn we als enige school in het kamphuis aanwezig, dat is 
gebouwd voor meerdere groepen en scholen. Daardoor hebben we 
veel ruimte in de slaapzalen en eetzalen. 
Het programma is in vergelijking met voorgaande jaren wel wat 
aangepast.  
 

 

Zwemmen groep 4 en 5  

Het zwemmen voor groep 4 en 5 ging de afgelopen periode niet 
door vanwege de coronamaatregelen. Formeel is schoolzwemmen 
een vorm van bewegingsonderwijs, een zogenaamde ‘natte gymles’. 
De groepen 4 en 5 kregen de afgelopen maanden dan ook gewoon 
op school extra gymles.  
In de groepen hebben we dit als positief ervaren. Door het 
wegvallen van de reis- en omkleedtijd, kwam er meer leertijd vrij.  
Daarom hebben wij als school besloten het zwemmen niet te 
continueren. De kinderen krijgen in plaats van de natte gymles er 
uiteraard eentje op het droge bij en wel in de gymzaal. 

 

  

Vloer groep 7.1 en speellokaal  

Momenteel ligt de vloerbedekking uit het speellokaal en groep 7.1 
eruit. Onderzoek in de zomervakantie heeft aangetoond dat de 
donkere vlekken en de geur die in deze ruimten te zien en te ruiken 
waren, werden veroorzaakt door een vochtige vloer. Onderzocht 
wordt of dit lekkage, slechte droging sinds de bouw of iets anders is. 
In elk geval deed het vocht de lijm onder het zeil oplossen. We 
plaatsen tijdelijke, ademende vloerbedekking om de vloeren goed te 
laten drogen. 
Voor het gebruik van het speellokaal kunnen we uiteraard 
alternatieven bedenken, maar voor groep 7.1 is dit een probleem. 
Juf Ivonne hoopt op maandag in groep 7.1 in het lokaal te starten, 
maar we houden nu nog rekening met het scenario dat groep 7.1 op 
de gang, in de Nautilus of de personeelskamer start. 
 

 

Ventilatie  

De overheid heeft alle scholen geadviseerd om na te gaan hoe het 
met de ventilatie gesteld is. Onze huisvestingsadviseur Adriaan 
Verschoor heeft de ventilatie op onze school grondig doorgelicht. De 
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ventilatiesystemen voldoen aan de wettelijke normen. Waar nodig 
zijn/worden filters vervangen. De leerkrachten zorgen ervoor dat er 
gedurende de dag zoveel mogelijk bij-geventileerd wordt door het 
openzetten van ramen en deuren op de momenten dat de kinderen 
niet in de klas zijn. 

 
 

Terug van vakantie uit een oranje of rood gebied  
De maatregelen die de overheid heeft genomen zijn verschillend 
voor kinderen in het basisonderwijs en in de peuteropvang. 
Voor kinderen van de basisschool die op vakantie zijn geweest in 
een oranje of rood gebied geldt dat zij, indien er GEEN sprake is van 
Corona-gerelateerde klachten, naar school mogen komen. Let op: 
Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen 
thuisquarantaine niet halen of brengen naar school. 
 

 
Personeel met klachten  

Voor ons personeel volgen wij nog steeds de maatregelen van de 
overheid en de richtlijnen van het RIVM. 
Deze zijn conform de basisregels voor iedereen  
-blijf bij klachten thuis en laat u testen;  
-houd 1,5 meter afstand van anderen; 
-was vaak uw handen en hoest en nies in uw ellenboog; 
-werk zoveel mogelijk thuis; 
-vermijd drukte. 
Bij klachten wordt ons personeel getest en in afwachting van de 
uitslag van de test blijft de medewerker thuis. 

 

  

Kinderen met klachten  

Voor kinderen in groep 3 en hoger gelden de normale regels voor 
thuisblijven: 
-bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-
19 (verkoudheidsklachten; hoesten;  
-koorts (vanaf 38 graden Celsius);  
-benauwdheid;  
-plotseling verlies van reuk of smaak;  
-een combinatie van bovenstaande; 
-als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) 
en/of last van benauwdheid heeft. 

 

  
  

 
 


