
 
 
Harkema, 4 februari 
 
Betreft: Heropening ’t Holdersnêst maandag 8 februari 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf 8 februari gaan de basisscholen, kinderdagopvang en het speciaal (basis) onderwijs 
weer open. Na overleg met de GGD, Stichting ROOBOL en het team informeren wij u hoe wij ‘t 
Holdersnêst weer veilig kunnen openen: 
 
Ouders en kinderen 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Handen wassen met water en zeep is belangrijk om het virus op afstand te houden. 
• Hoest en nies in de elleboog. 
• Je blijft thuis wanneer je een van de volgende klachten hebt: 

- verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 
- en/of hoesten en/of benauwdheid 
- en/of plotseling verlies van reuk en smaak 
- en/of verhoging of koorts boven de 38 graden Celsius 

Het verzoek is uw kind in dat geval te laten testen. Kinderen blijven thuis in afwachting van 
de test en het testresultaat. Na een negatieve testuitslag of als u besluit om uw kind niet 
te laten testen, is het uitgangspunt: is uw kind 24-uur klachtenvrij dan mag uw kind weer 
naar school. In het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan 
een leerling naar school. Het is wenselijk in deze situaties met de school te overleggen 
• U blijft ook thuis wanneer iemand in het gezin verkoudheidsklachten met koorts (vanaf 

38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 
• Indien er bij een gezinslid corona is vastgesteld, dan gaat het hele gezin 10 dagen in 

quarantaine. In dat geval wordt het thuis onderwijs zo goed mogelijk opgestart. 
• Leerlingen die dat willen, kunnen een eigen mondkapje dragen. 

 
Besmetting in de school 

• Neem bij een besmetting in uw gezin of van uw kind direct contact op met school. 
• Bij een besmetting in een klas gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine en laten alle 

leerlingen zich de 5e dag na de besmetting testen.  
• De quarantaine start vanaf de eerste ziektedag of, wanneer deze ziektedag niet 

bekend is, de testdag. 
• Wanneer een klas in quarantaine moet, wordt het thuisonderwijs zo goed mogelijk 

weer opgestart. 
• Bij een negatieve test na 5 quarantainedagen kan het kind weer naar school. 
• Is uw kind zelf niet besmet, maar een leerling uit zijn/haar klas wel? Dan hoeven 

broertjes/zusjes van uw kind niet in quarantaine. Zij kunnen gewoon naar school. 
• Wanneer u uw kind niet wil laten testen, dan wordt de quarantaineperiode 

automatisch verlengd naar 10 dagen, ongeacht of uw kind klachten heeft of niet.  
Is uw kind na deze periode klachtenvrij, dan mag hij/zij weer naar school. 

• Het gezin van het besmette kind gaat ook in quarantaine. 
• Als een leerling gedurende de dag ziek wordt, of corona gerelateerde klachten 

ontwikkeld, gaat het kind naar huis/wordt het zo snel mogelijk opgehaald. 
 



 
 

 
Onderwijzend personeel 

• Wij houden 1.5 meter afstand van elkaar. 
• Tussen leerkracht en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
• Gastdocenten en vrijwilligers zijn tot nader bericht niet aanwezig in de school. 
• Vergaderingen worden online gehouden. 
• Na 14.00 uur gaat iedereen zo snel mogelijk naar huis. 

 
Hygiëne 
Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiëne voorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 
worden nageleefd: 

• Iedereen wast handen meerdere keren per dag en goed (tenminste 20 sec). 
• Er worden geen handen geschud. 
• Dagelijkse intensieve schoonmaak. 
• In ieder lokaal en gezamenlijke ruimtes: desinfecterende handgel, zeeppompje, 

papieren handdoekjes en oppervlaktesprays. 
• Het team is samen met de schoonmaakorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering 

van deze hygiënemaatregelen. 
• Personeelsleden dragen naar eigen voorkeur persoonlijke beschermingsmiddelen.  
• Leermiddelen en materialen worden bij gebruik door meerdere leerlingen met 

regelmaat schoongemaakt. 
 
Inrichting van lokalen 
Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling is niet noodzakelijk 
vanuit het RIVM. De ruimtes worden zo efficiënt mogelijk gebruikt. Er wordt zoveel mogelijk in 
vaste samenstellingen gewerkt (tafelgroepjes/koppels) en er wordt nauwlettend geventileerd. 
 
Lesuitval 
Als er lesuitval is door ziekte van de leerkracht dan proberen we dit intern op te vangen m.b.v. 
de ziektevervanging. Wij weten dat de omvang van de ziektevervanging waarschijnlijk beperkt 
is. Indien we geen leerkracht kunnen vinden, dan vindt er geen les op school plaats en worden 
de mogelijkheden voor thuisonderwijs onderzocht. 
 
Halen & brengen 
Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.  
We adviseren u om bij het halen en brengen een mondkapje te dragen.  
Houd het afscheid kort en houd voldoende onderlinge afstand van elkaar. 

 
Brengen 

• Ouders komen niet op het schoolplein en in de school. 
• Verzoek aan kinderen groep 5 t/m 8 om waar mogelijk zelfstandig op school te komen. 
• Bij aankomst op school gaat de leerling direct via de eigen ingang naar het klaslokaal. 

De leerkracht vangt de leerlingen in het lokaal op. 
• Om contactmomenten te beperken gelden gespreide begin-, pauze en eindtijden. 

Groep 1 en 2 verzamelen om 08:25 u op hun eigen plek (groep 1 aan de voorzijde en 
groep 2 aan de achterzijde). Zij gaan onder begeleiding van de juf naar binnen. 
Groep 3 en 4 lopen vanaf 08:20 u via de ingang aan de voorzijde zelf naar binnen. 
Groep 5 en 6 lopen vanaf 08:20 u via de ingang aan de achterzijde zelf naar binnen. 
Groep 7 gaat vanaf 08:25 u aan de achterzijde naar binnen en groep 8 vanaf 08:25 u 
aan de voorzijde. 
 



 
Halen 
Houd onderling voldoende afstand. 

• Kinderen blijven niet op het schoolplein spelen. 
• Kinderen van groep 1 & 2 worden bij de eigen ingang opgehaald. 
• Kinderen van groep 5 t/m 8 verzoeken wij waar mogelijk zelfstandig naar huis te gaan. 
• Tip: spreek met uw kind(eren) een ‘vaste’ plek af waar u wacht buiten het hek. 

 
Pauzes, gymnastiek en traktaties 

• Pauzes vinden zoveel mogelijk gespreid plaats. 
• Fruit/lunch wordt thuis bereid, zodat er geen handelingen van leerkrachten nodig zijn. 
• Tot nader bericht is er geen schoolfruit. 
• Kinderen mogen geen voedsel delen. 
• De gymnastieklessen in de Fûgelkamp gaan in eerste instantie niet door. 
• Bij verjaardagen kan getrakteerd worden, mits voorverpakt. 

Traktaties worden aan het einde van schooldag uitgedeeld en meegenomen naar huis. 
Kinderen mogen bij een verjaardag als alternatief ook trakteren op een leuke activiteit. 

 
Leerplicht 

• Wij verwachten alle kinderen weer op school. Indien ouders/verzorgers overwegen om 
hun kind niet naar school te laten gaan en er geen sprake is van ziekte, dan gaan wij 
hier graag over in gesprek.  

• Bij ziekte van een leerling, worden de mogelijkheden voor onderwijs op afstand 
onderzocht. 

 
Er wordt over en weer nogal wat van elkaar gevraagd. Opnieuw. Dat beseffen we!  
De situatie waarin we verkeren vraagt om samenwerking en geduld.  
 
Wij weten dat er verschillend wordt gedacht over de aanpak en de ernst van het virus. 
Wij hopen echter op begrip voor onze uniforme aanpak. 
 
Alhoewel we nog niet van het virus af zijn en de Britse variant ook zorgelijk is, kijken wij er op 
’t Holdersnêst wel naar uit de kinderen weer te ontvangen op school! 
 
Het voelt als een stap richting de ‘oude situatie’, maar daar zijn we helaas nog niet.  
Het is van groot belang dat iedereen goed om elkaar blijft denken en zich aan de regels van 
het RIVM houdt. 
 
Bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval tot de voorjaarsvakantie. 
Voor de voorjaarsvakantie informeren wij jullie over het vervolg na de vakantie. 
 
We willen iedereen bedanken voor jullie aanpassingsvermogen en inzet deze afgelopen 
weken! 
 
Hartelijke groet, 
 
Team ’t Holdersnêst 
 
  


