
 
  

 
 

 
 

 
 

 

Onderwerp: Aanvullende info heropening scholen op 8 februari  

Brielle, 4 februari 2021 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

We gaan weer allemaal naar school (mits geen ziekteverschijnselen, zie onderaan deze brief). Natuurlijk 

vinden wij het fijn om de kinderen op school te hebben, maar vinden het ook spannend omdat de dreiging van 

de Britse variant van het virus nog rond gaat. Gelukkig is het aantal Corona patiënten in Brielle erg laag en 

stelt dat enigszins gerust.  

Om bij de heropening van onze school het risico op besmetting tot een minimum te beperken zijn er 

aanvullende maatregelen nodig. Gistermiddag ontvingen wij hiervoor de nieuwe richtlijnen van het RIVM. Dit is 

de basis voor het nieuwe protocol van de PO-Raad dat uiterlijk morgen wordt verwacht.  

Vanwege het korte tijdsbestek is besloten daar niet op te wachten. Met deze brief geven wij u een update over 

hoe de heropening van onze school gaat verlopen. Zodra hierop wijzigingen van toepassing zijn, laten wij u 

dat weten.    

Algemeen  

Voor de komende periode zijn de onderstaande extra maatregelen van toepassing.  

1. Als school beperken we ons zo veel mogelijk tot onze kerntaak: het geven van onderwijs. 

2. Verkeersbewegingen worden zoveel mogelijk beperkt in verband met de risico’s op besmetting. 

Daarom vragen wij u dringend de vaste breng- en haalroute, via de kant van het zwembad, te 

gebruiken zodat u niet door de breng- en haalroutes van de andere scholen op het plein heen rijdt of 

loopt. Verder verzoeken wij u dat uw kind gebracht en gehaald wordt door één persoon. Kinderen uit 

de hogere groepen komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar school. 

3. Breng- en haaltijden zijn zoals ze voor de sluiting waren:  

Groepen 1 t/m 3  brengen 8.20 uur halen 13.50 uur 

Groepen 4 t/m 8          brengen 8.25 uur halen 13.55 uur 

Kinderen van ouders met cruciale beroepen die in de noodopvang zitten brengen wij naar de BSO om 

14.00 uur. 

Wilt u ervoor zorgen dat u precies deze tijden aanhoudt en niet te vroeg bent of te lang bij school 

blijft praten. 

4. Naast het vaste schoolteam en de stagiaires wordt de toegang voor externen tijdens schooltijden tot 

een minimum beperkt.  

5. Ouders blijven buiten het plein. Wij staan bij het hek en begeleiden de kinderen naar hun eigen ingang 

bij de klas net als voorheen. 

6. Klassen worden gescheiden gehouden en er worden geen klassen overstijgende activiteiten 

georganiseerd.  

7. Ouders en verzorgers worden door de overheid gevraagd om bij het brengen en halen ook buiten 

mondneusmaskers te dragen. Wij zullen deze ook dragen buiten en binnen in de gangen. De 

kinderen van de groepen 7 en 8 moeten ook in de gangen een mondkapje dragen, in de klas hoeft 

het niet, maar het mag wel. Kinderen uit andere groepen mogen als ze dat willen ook een mondkapje 

dragen. 

8. De GGD is verantwoordelijk voor het testbeleid, leerkrachten voeren geen corona(snel)testen uit. De 

keuze voor het testen van hun kind ligt bij ouders.   

9. Voorlopig worden geen lessen bewegingsonderwijs binnen gegeven. We zullen wel twee keer per dag 

voor elke groep buitenactiviteiten hebben 
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Wat als een klas in quarantaine moet? 

Als een kind of leerkracht positief is getest, dan gaat de hele klas of groep in quarantaine. Dat is een 

behoorlijk ingrijpende maatregel. Zodra we hier als school mee te maken krijgen,  nemen wij hierover contact 

op met de GGD Rotterdam-Rijnmond. Op basis van  hun aanwijzingen informeren wij de ouders van de 

betreffende groep met een informatiebrief van de GGD.  

De lessen worden dan weer op afstand gegeven. Daar hebben we wel even tijd voor nodig, dus kan het zijn 

dat dit één of twee dagen duurt. Wij zullen dat dan meteen via onze app en nieuwsbrief aan u laten weten 

Op de 5e dag kan iedereen zich laten (snel) testen. Kunt u geen negatieve testuitslag van uw kind 

overleggen, dan wordt 10 dagen quarantaine aangehouden.   

We gaan ervan uit, dat leerlingen door hun ouders worden aangemeld bij de GGD-teststraat. 

 

Wanneer uw kind thuishouden en testen? 

Kinderen blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk 

of smaak, of koorts boven 38 graden.  

Daarnaast blijven kinderen thuis als een gezinslid van een leerling besmet is met Corona, last heeft van 

moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts heeft boven 38 graden.  

Als uw kind tijdens schooltijd coronaklachten ontwikkelt, zullen wij contact met u opnemen om uw kind te 

komen ophalen. Het is daarom fijn als u goed bereikbaar bent.   

 

Tot slot 

Nogmaals, we kijken ernaar uit om uw kind(eren) maandag weer te mogen verwelkomen in de klas. Dit 

proberen we zo goed als mogelijk te organiseren. Tegelijkertijd zullen we te maken krijgen met situaties van 

overmacht en kan het gebeuren dat we ouders zullen vragen om kinderen thuis te houden.  

We willen u vragen om samen met ons alles-op-alles te zetten om de extra maatregelen zo goed mogelijk op 

te volgen, want alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Als u vragen of punten van zorg heeft, dan kunt u daarvoor uiteraard bij mij terecht. Stuurt u mij dan een 

mailbericht: gerrit.bussink@edumarevpr.nl of belt u mij via 06-86800070 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

 

Gerrit Bussink 

Directeur  
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