
 

 

Nieuwsbrief 11 mei ‘20 
 

Beste ouders/verzorgers, 

De scholen gaan voor 50% open! 
De regering heeft besloten dat de scholen op 11 mei ’20 weer voor 50% open gaan.  
Velen van jullie zullen hier blij om zijn en dat begrijpen we heel goed. Er zullen ook ouders zijn die hierover 
zorgen hebben. Ook dat snappen wij. Wij voeren daarom de heropening van de school heel zorgvuldig uit 
volgens de aangeleverde protocollen. 
We zijn blij de kinderen maandag 11 mei weer op school te ontvangen.  
Dit moet volgens strenge regels gebeuren om de veiligheid van iedereen te garanderen. Daarom staan in deze 
nieuwsbrief veel belangrijke afspraken die u moet weten voor dat de school weer open gaat.  
 
Hoe gaan we het allemaal regelen? 
 

• Ziek of niet helemaal lekker? Bij ziekteverschijnselen als hoesten, loopneus, koorts e.d. van uw 
kind of een gezinslid mag uw kind echt niet naar school komen. We bellen ouders gelijk op als een 
leerling zich niet lekker voelt of deze verschijnselen vertoont. We nemen hierin geen enkel risico. 
 

• A en B-groepen: We starten maandag 11 mei met halve groepen. Uw leerkracht stuurt vandaag de 
groepsindeling toe. We hebben de groepen zo verdeeld dat broertjes en zusjes op dezelfde dag naar 
school kunnen komen.  

• Omdat de leerkrachten weer voor de klas staan is het niet meer mogelijk dat zij ook online les geven.  
• Omdat niet alle leerkrachten op school kunnen zijn gaan voor de thuisblijvers de online momenten in 

enkele groepen door. U krijgt hier informatie over van uw leerkracht. 
• We hopen alle kinderen na de meivakantie op school te zien. Als ouders er voor kiezen hun kind thuis 

te houden, dient u vooraf contact hierover op te nemen met Juf Jaqueline. (info@piramide-
haarlem.nl). Deze kinderen krijgen een weekplanning mee en werken thuis zoals zij dit ook de 
afgelopen weken gedaan hebben.  

• Na twee weken bekijken we welke afspraken de regering verder gaat maken voor de scholen.  
• Onderling ruilen van groep is absoluut niet toegestaan door ons. Leerkrachten checken de 

aanwezigheid van de kinderen bij binnenkomst.  
• Als uw kind niet aan de beurt is om op school te zijn krijgt het werkbladen etc. mee voor thuis.  

 

 
• Schooltijd: De kinderen hebben school van 8.30 uur tot 13.45 uur! Ze zijn dus een half uur eerder 

uit. De leerkrachten verzorgen zelf de pauzes. Er zijn geen overblijfouders, omdat ouders de school 
niet mogen betreden. 

• Lesstof: de komende twee weken gebruiken we om de lesstof van de afgelopen zeven weken te 
herhalen en uit te leggen wat nog niet helemaal duidelijk is, zodat we daarna weer aan de slag kunnen 
gaan met nieuwe lesstof. 

• Schooltas: Wilt u uw kind een grote plastic zak of schooltas meegeven waar alle schoolspullen in 
passen en ook het eten/drinken van uw kind? 

• Jas ophangen: Kinderen hangen hun jassen niet aan de kapstok maar over hun stoel in de klas. 
• Gymlessen: De gymlessen gaan door maar mogen alléén buiten gegeven worden. Dit kan dus alleen 

met goed weer. Houdt u rekening met de kleding hiervoor?  
 

Brengen van de kinderen 
• Uw kind kan gebracht en gehaald worden door één persoon. Zo is het beter te regelen dat er 1,5 

meter afstand gehouden wordt van elkaar op het grote plein. 
• Ouders mogen de school niet in en ouders blijven achter de hekken van het schoolplein.  
• Houdt 1,5 meter afstand van elkaar 
• Ouders van groep 1 en 2: nemen afscheid bij het hek op het grote plein. De kleuters gaan alleen naar 

binnen via de vertrouwde kleuteringang. Er staat een juf buiten om te begeleiden. 

Maandag 11 mei Dinsdag 12 mei Woensdag 13 mei Donderdag 14 mei Vrijdag 15 mei 
Groep A Groep B Groep A Groep B Groep A 
Maandag 18 mei Dinsdag 19 mei Woensdag 20 mei Donderdag 21 mei Vrijdag 22 mei 
Groep B Groep A Groep B Vrij! Hemelvaart vrij 
     



 

 

• Ouders van groep 3 en 4: moeten hun kind afzetten bij het hek bij de hoofdingang. De kinderen gaan 
via de nooduitgang van hun eigen groep de klas binnen. Ook hier staat een medewerker van de school 
om hen te begeleiden. Deze kinderen moeten ook bij de hoofdingang worden opgehaald. Ouders 
blijven ook dan achter het hek. 

• Groep 5 t/m 8 verzamelen bij de bekende cijfers op het plein. Deze zijn iets aangepast. Er zal ook hier 
iemand zijn die de kinderen gaat begeleiden. Ouders van deze kinderen nemen ook op het grote plein 
afscheid van hun kind. 

• We stimuleren kinderen vanaf groep 5 alleen naar school te komen, als ze niet te ver van school 
wonen. 
 

             Ophalen van de kinderen 
• Alle ouders wachten op het grote plein op gepaste afstand. De kinderen komen naar u toe. De 

leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen hun ouders vinden en pas als iedereen is opgehaald gaan zij 
weer naar binnen.  

• Alléén de ouders van groep 3 en 4 halen hun kinderen op achter het hek bij de hoofdingang.  
 

• Hygiëne: elke dag worden de tafels en stoeltjes schoongemaakt. Ook de toiletten tussendoor 
schoongemaakt en ze worden schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf van de school na iedere 
schooldag. Er is veel desinfecterend materiaal in de school om alles zo schoon mogelijk te houden 

• Kinderen moeten regelmatig hun handen wassen.( bij binnenkomst, na de pauze, na toiletbezoek, na 
niesen en hoesten). Hiervoor zijn ook materialen aangeschaft. 

• Kinderen mogen geen eigen speelgoed mee naar school nemen. 
 

• Kleding: vooral bij jonge kinderen is het wenselijk om uw kind makkelijke kleding aan te trekken 
 

• Eten/drinken: geeft u uw kind schoongemaakt fruit mee of een boterham en drinken dat door uw 
kind zelf open gemaakt kan worden? 
 

• Traktaties: we vieren wel de verjaardag van kinderen, maar de kinderen mogen helaas niet trakteren 
en de klassen rond om contact te vermijden. 

 
• Ouders op school: Ouders kunnen alleen door een afspraak te maken op school komen. We richten 

hiervoor een aparte ruimte in. Heeft u vragen stel deze dan het liefst via social schools of via de mail: 
info@piramide-haarlem.nl. U kunt natuurlijk ook de school bellen. 

 
We realiseren ons dat er veel afspraken op u afkomen. Wij hebben richtlijnen gekregen die we als school 
moeten volgen. We hopen dat u begrip hiervoor heeft en we zullen alles eraan doen om uw kind zo veilig 
mogelijk op school op te vangen in een prettige sfeer. We kunnen natuurlijk niet 100% garanderen dat alles 
werkt zoals we willen. We rekenen op uw medewerking. We hebben uw steun hierbij hard nodig. 
Mochten ouders of kinderen zich niet aan de afspraken houden zijn wij genoodzaakt strenge maatregelen te 
nemen en is het protocol richting gevend. Het gedragsprotocol dat wij op school hanteren zal dan gelijk ingezet 
worden. Natuurlijk hopen we niet dat het noodzakelijk is om sancties uit te voeren en maken we er twee 
gezellige weken van met de kinderen!  
 
Ramadan 
De Ramadan is vandaag begonnen. We wensen alle gezinnen een fijne Ramadan al zal de Ramadan dit jaar 
heel anders verlopen vanwege de strenge regels door de Coronacrisis.  
 

Fijne meivakantie allemaal en blijf gezond! 
 

Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


