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Betreft: VOLLEDIGE OPENSTELLING SCHOOL PER 8 JUNI A.S.  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vanaf maandag 8 juni a.s. gaat de Hoogakker weer helemaal open voor alle leerlingen. 

We gaan terug naar (ongeveer) dezelfde schooltijden als vóór 16 maart. 

Ook het verplicht op school eten houdt op. We gaan terug naar de oorspronkelijke lunchtijden en het overblijven zal 

zoals u gewend was lopen via Kober.  

De richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing. Kinderen komen NIET naar school als ze klachten hebben 

(verkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid/moeilijk ademen, koorts).  

Ook wanneer een gezinslid koorts boven 38 ˚C heeft, benauwdheidsklachten heeft of wanneer een gezinslid 

Corona heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis. Wanneer een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt, 

wordt een ouder gebeld en dient het kind direct opgehaald te worden.  

De richtlijn van 1.5 m onderlinge afstand wordt voor kinderen losgelaten. De onderlinge afstand van 1,5 m. tussen 

medewerkers en kinderen wordt zoveel mogelijk in acht genomen.  

We hebben geprobeerd zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn. Mocht u toch zaken missen of niet begrijpen, dan 

kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw zoon of dochter of met de schoolleiding. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Team NBS de Hoogakker.  

 

 

Naar school komen / naar 

school brengen  

 

Van leerlingen uit de groepen  5 t/m 8 verwachten wij een grote mate van 

zelfstandigheid en verzoeken u dan ook, waar mogelijk, de kinderen niet te 

brengen en te halen. Indien het niet anders kan brengt/haalt slechts één 

ouder de kinderen.  

 

Kinderen komen zoveel mogelijk te voet naar school. Zodra de kinderen op 

school aan komen gaan zij direct naar hun eigen klas. U zult begrijpen dat het 

in deze periode, nog meer dan anders, nodig is op tijd op school te zijn, maar 

niet vroeger dan strikt noodzakelijk. 

Het is niet de bedoeling dat kinderen met of zonder hun ouders buiten het 

hek wachten of op het plein spelen vóór en na schooltijd. Laat uw kind niet 

te vroeg naar school komen. 

Op het plein is toezicht.  

Kinderen uit de groepen ½ komen alleen met de fiets naar school als zij 

zelfstandig hun fiets in het rek kunnen zetten. 

De kinderen van de groepen 1/2 worden bij het hek opgevangen door de 

leerkracht.  
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De kinderen van groepen 3 t/m 8 lopen vanuit het hek zelfstandig naar 

binnen.  

Inlooptijden: 

We hanteren twee inlooptijden: van 08.15 u. -08.30 u. en van 08.30-08.45 u. . 

De voor uw kind(eren) bestemde tijd (en) vindt u in het overzicht onderaan 

deze brief. 

Daarin wordt ook een eventuele ‘wachtlocatie’ voor ouders aangegeven. 

Naar huis gaan ( na 

middagprogramma)  

Blokmoeren grp 1 / 2 : 

Hier is voor een wat andere regeling gekozen dan aan de Wandelakker gelet 

op de specifieke (verkeers)situatie. Eén ouder per kind mag maximaal 5 

minuten voor het einde van de lestijd op het plein komen. Een ouder kan ook 

verschillende leerlingen uit de groepen 1/2 mee naar huis nemen. 

Ouders wachten bij de zandbak en houden onderling de 1,5 meter afstand in 

acht. Ouders gaan z.s.m. van het plein af zodra ze hun kind bij zich hebben.  

Wandelakker grp 1/2 : leerkrachten komen met hun groep in rijen naar 

buiten en dragen de kinderen bij het hek over aan hun ouders. 

Overige groepen : 

Ouders van groep 3 wachten achter het hek, en houden afstand van elkaar. 

Ouders van groep 4 t/m 8 maken met hun kinderen afspraken waar zij 

wachten (bijvoorbeeld in de auto) graag op enige afstand van de school.  

Uitlooptijden: 

We hanteren twee uitlooptijden: van 14.45 u. -15.00 u. en van 15.00 u. -15.15  

u.. De voor uw kind(eren) bestemde tijd (en) vindt u in het overzicht onderaan 

deze brief. 

 

Plein en gebouw alleen 

toegankelijk voor leerlingen 

en medewerkers 

 

 

 

Plein en gebouw zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van NBS de 

Hoogakker en Kober, externe hulpverleners en stagiaires. 

Indien u de leerkracht iets mede wilt delen dan doet u dat via e-mail. Op die 

manier kunt u ook een afspraak maken voor een (beeld)gesprek. 

Hygiëne  Handen wassen : 

Wij zullen erop toe zien dat de kinderen zodra ze op school zijn meteen hun 

handen wassen. 

We hebben voldoende zeep, papieren handdoeken en desinfecterende 

handgel. Verder letten wij erop dat gedurende de dag de handen regelmatig 

worden gewassen b.v. voor het eten en na een toiletbezoek. 

Wij vragen u om uw kind ook de handen te laten wassen voordat het naar 

school vertrekt.  

Toiletgebruik: 
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Het toiletgebruik blijft zoals het met de kinderen is afgesproken. Na 

toiletbezoek moeten de handen goed worden gewassen met water en zeep, 

afdrogen met papieren handdoekjes. 

Ongelukjes :  

Bij een kleine verwonding bij een kind plakt een leerkracht een pleister of een 

gaasje. Leerkrachten verschonen geen kinderen als ze het in hun broek 

hebben gedaan. In dat geval worden de ouders gebeld. 

Schoonmaak: 

Dagelijks worden tussendoor klinken, toetsenborden, tafelbladen e.d. 

schoongemaakt door leerkrachten. 

Er zijn bij het schoonmaakbedrijf meer uren ingekocht om extra 

werkzaamheden ( bv. schoonmaken toiletten) te verrichten.  

 

Kleine pauze en lunch Er zijn gespreide pauzetijden in de ochtend . We proberen het aantal groepen 

op het plein te beperken.   

Om 12.00 u. start de lunchpauze. 

Kinderen kunnen naar huis of overblijven. Als voor overblijven wordt gekozen 

dan dient u uw kind daarvoor aan te melden bij Kober :  

Overblijf Wandelakker: 06.20213570 overblijf.wa@nbsdehoogakker.nl 

(Patricia Scheepens Twan van den Berghe) 

Overblijf Blokmoeren : 076-5412616 overblijven.blokmoeren@gmail.com 

(Marlieke de Geest). 

U betaalt weer, net als voor 16 maart, de kosten aan Kober. 

Het buitenspelen tijdens de lunchpauze wordt zoveel mogelijk gesplitst. 

 

Opvang De (gratis) noodopvang stopt per 08-06-2020. 

Kinderen waarvoor een contract is afgesloten met Kober zijn op de 

afgesproken dagen weer welkom. Nieuwe aanmeldingen via 

https://www.kober.nl/inschrijven/buitenschoolse-opvang of bij serviceteam, 

076-5045605. 

Eenmalige afwijkingen op het contract melden  bij : 

Blokkentuin  

blokkentuinbso@kober.nl , 076-5045838 

Wiebeltuin   

wiebeltuinbso@kober.nl, 06-20213570 

Gang en hal We leren de kinderen om rechts aan te houden in de gangen. Daar waar nodig 

geven wij de looproute met pijlen aan. De gang en hal worden verder zo min 

mogelijk gebruikt voor onderwijsactiviteiten. 

 

https://www.kober.nl/inschrijven/buitenschoolse-opvang
mailto:blokkentuinbso@kober.nl
tel:076-5045838
mailto:wiebeltuinbso@kober.nl
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Deuren, ventilatie De deuren in de school worden zoveel mogelijk open gelaten zodat klinken 

nauwelijks vastgepakt hoeven te worden. Leerkrachten zullen hun lokaal 

regelmatig ventileren: deuren en ramen open. 

 

Thuisonderwijs Het thuisonderwijs / afstandsonderwijs  stopt per 08-06-2020 

 

Inhoud van het onderwijs Voor de kinderen is het van belang dat na het openen van de school de focus 

ligt op het met elkaar omgaan binnen een grote groep. 

Alle schoolvakken vinden weer gewoon doorgang met de opmerking dat de 

inhoud wel wat aangepast kan zijn. 

Zo starten we met een instapprogramma rekenen in de groepen 2, 3 en 4 

vanwege de invoering van een nieuwe rekenmethode in augustus, sommige 

onderwerpen zullen ingekort worden terwijl andere programmaonderdelen 

juist wat meer aandacht krijgen.  

De kinderen hebben mogelijk verschillende onderwijsbehoeften. Daar zullen 

we zoveel als mogelijk rekening mee proberen te houden. 

 

(Cito)Toetsen, rapporten en 

oudergesprekken 

De centraal af te nemen Cito-Eindtoetsen van ons leerlingvolgsysteem gaan in 

juni niet door. Mogelijk worden ze wel in september / oktober afgenomen 

(met een door Cito aangepaste normering ) maar dat wordt ws. pas na de 

zomervakantie besloten. 

Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen een rapport mee naar huis, 

dus zonder een uitdraai vanuit het (Cito)leerlingvolgsysteem. U begrijpt dat de 

cijfers daarin vanwege de afgelopen periode van afstand-onderwijs, het 

beperkt naar school gaan en het niet afnemen van de Cito-toetsen niet als een 

al te vaststaand gegeven moeten worden bezien. Waar nodig zal de leerkracht 

dit beeld nuanceren. 

Er vinden in principe geen oudergesprekken plaats wanneer de ontwikkeling 

van uw kind naar verwachting verloopt. Als u zich als ouder echter zorgen 

maakt over uw kind of de leerkracht wil graag met u spreken dan zal er  

telefonisch of via beeldbellen overleg plaatsvinden. 

Dat zal echter vóór de uitgifte van het rapport plaatsvinden in de laatste 

weken van juni. 

De leerkrachten zorgen, in samenwerking met het ondersteuningsteam van 

de school, voor een goede overdracht van informatie naar de nieuwe 

leerkrachten van uw kind.  

Zo zal de beschikbare informatie uit Kijk over de leerlingen van groep 2 met 

de nieuwe leerkrachten van groep 3 besproken worden.  

In november ontvangt u het volgende rapport. Voor dat gesprek worden wel 

alle ouders uitgenodigd. 
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Gymlessen De groepen 3 t/m 8 gaan vooralsnog niet gymmen in de sporthal of gymzaal. 

Gymlessen zullen (als de weersomstandigheden dat toelaten) buiten 

plaatsvinden, op de tijden van het gymrooster van vóór 16 maart . 

 

Buitenschoolse activiteiten De schoolreizen gaan naar het begin van het nieuwe schooljaar. De 

gezamenlijke sportdagen zijn geannuleerd. 

De leerkrachten zijn een alternatief afscheidsprogramma voor de leerlingen 

aan het ontwikkelen. De musicals van groep gaan door voor de ouders van de 

leerlingen, de 1,5 m. afstand in acht nemend. Informatie voor betreffende 

leerlingen en ouders volgt.  

Trakteren Trakteren mag, maar kinderen gaan de overige klassen nu even niet langs. 

Vanwege de hygiëne moet de traktatie bij aanschaf in de winkel al verpakt zijn 

zodat deze mee naar huis gegeven kan worden. Het uitdelen van 

zelfgemaakte en /of zelf ingepakte traktaties is niet toegestaan. Wel graag 

even vóóraf contact opnemen over het moment van trakteren met de 

leerkracht. 

 

Data Sportdag grp 7/8 op 17 juni : afgelast 

Studiedag team 19 juni : gaat door,  alle leerlingen vrij 

Rapport mee naar huis : was 26 juni, wordt 3 juli  
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