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Wilt u iets weten?  

Vraag het ons! 

Coronamaatregelen op De Eshoek 
Het gevaar van het coronavirus is nog niet geweken. In de persconferentie van afgelopen dinsdag is aangekondigd dat de huidi-
ge maatregelen in het onderwijs blijven gelden. Om besmettingen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen, blijft het 
belangrijk dat we ons gezamenlijk aan de maatregelen houden. In deze Extra-Nieuwsbrief zetten we onze afspraken nogmaals 
op een rijtje: 

• We vragen u tijdens de haal-en brengmomenten van leerlingen afstand te bewaren op de route naar en van school, en 
wanneer u eenmaal bij school bent.  Voor de hekken van het kleuterplein en/of de fietssluis kunt u afscheid nemen. De 
leerkrachten van de onderbouw wachten de kinderen op het plein, bij de hekken op. Alle kinderen gebruiken de normale 
in-en uitgang zoals gebruikelijk.  

• Bij binnenkomst wassen de leerlingen hun handen. Het handenwassen gebeurt ook bij binnenkomst na de pauzes, voor 
het eten en na een toiletbezoek. 

• In de school hoeven geen mondkapjes gedragen te worden (mag uiteraard wel). Scholen worden niet aangemerkt als 
doorstroomlocatie. 

• Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Leerkrachten en overig personeel houden altijd 1,5 meter 
afstand van elkaar.  

• De leerlingen uit verschillende groepen spelen samen op de pleinen of beweegplein en street.  

• Meerdere keren per dag (tijdens de ochtendpauze, de lunchpauze en na 14.00 uur, als er geen personen in de ruimte aan-
wezig zijn) worden lokalen gelucht door ramen en deuren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten. 

• Ouders(s)/verzorger(s) zijn (alleen of per tweetal) welkom in de school. Groepen ouders kunnen we nu helaas niet ont-
vangen. 

• De maandsluitingen vinden plaats op het toneel in de kuil. De leerlingen verzorgen een optreden voor de kinderen uit hun 
eigen bouw.  

• Externen, zoals b.v. externe hulpverlening, vervangers en stagiaires, zijn welkom in het schoolgebouw. We voeren de regi-
stratieplicht uit, zodat in geval van besmetting snel en efficiënt contactonderzoek kan worden uitgevoerd.  

• De gymlessen vinden via het lesrooster plaats. 

• De Sinterklaas intocht wordt buiten gevierd. We verzoeken ouder(s)/verzorger(s) om anderhalve meter afstand te bewa-
ren.  

• Bij de kleuters zijn ouder(s)/verzorger(s) welkom als de verjaardag van het kind gevierd wordt. Traktaties horen daar ook 
bij.  

• U kunt de beslisboom gebruiken bij het wel of niet naar school laten gaan van uw kind. Alleen wanneer uw kind in quaran-
taine moet, worden de lessen in de MEET gevolgd. Wanneer uw kind langer dan een week afwezig is, worden de lesmate-
rialen thuis gebracht.  

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, benauwdheid), wordt de ouder/verzorger ingelicht 
om vervolgens de leerling op te halen. De ouder/verzorger wordt geadviseerd de leerling te laten testen. 

• De kerstviering wordt georganiseerd met een kerstlunch. In de nieuwsbrief van december volgt hierover meer informatie. 

We hopen met deze informatie u volledig te hebben geïnformeerd. Met het na-
leven van deze regels houden we het op onze school zo veilig mogelijk! Ons be-
langrijkste doel - Onderwijs verzorgen in De Eshoek-  kunnen we daarmee hope-
lijk gezamenlijk realiseren. Mochten er wijzigingen optreden, dan informeren wij 
u zo snel mogelijk.  


