
 

 
 

Ichthusschool gaat weer gedeeltelijk open! 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 

We gaan weer gedeeltelijk open vanaf 11 mei! We zijn heel blij dat we de kinderen weer mogen 

ontmoeten. We nemen u in deze brief mee over de gemaakte keuzes en de verwachtingen die we 

van u als ouder hebben. Allereerst zijn we blij om te melden dat we de kinderen weer kunnen 

ontvangen in de school. We zullen daarom ook insteken op het welzijn van de kinderen, het 
leerrendement en de hygiëne. De keuzes die zijn gemaakt zijn tot stand gekomen met veel overleg 

vanuit richtlijnen van het RIVM en de PO-raad. Wij begrijpen dat het in deze crisistijd lastig is om 

soms keuzes te moeten maken en we zijn ons ervan bewust dat sommige keuzes pijn kunnen doen. 

De MR stemt in met onze keuzes, we zijn blij met dit vertrouwen voor in de komende periode.  
 

 

onderwijsopbouw 

Er mogen maar halve groepen naar school komen en tegelijkertijd wordt er geadviseerd om hele 
dagen op school te komen. Daarom hebben we de leerlingen verdeeld in twee groepen, de 

zogeheten A-groep en B-groep. Uw kind komt in groep: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 

6B, 7A, 7B, 8A of 8B; de verdeling is te vinden in de bijlage ‘groepsverdeling’. We hebben bij deze 

verdeling rekening gehouden met de gezinnen, niet met vriendjes/vriendinnetjes. Deze keuze 

hebben wij om logistieke redenen van gezinnen gemaakt. We hopen op uw begrip in onze keuze.  
 

De indeling van de week ziet er als volgt uit: 

dag A-groepen B-groepen 

maandag lesdag  thuiswerken 

dinsdag thuiswerken lesdag 

woensdag thuiswerken thuiswerken 

donderdag lesdag thuiswerken 

vrijdag thuiswerken lesdag 

NB. Met Hemelvaart en Pinksteren zijn alle leerlingen vrij, dan is er geen thuiswerken/lesdag 

 

Een lesdag betekent dat je op school bent van 8.30 uur tot 14.00 uur, we hanteren hierbij een 
continurooster. Je neemt dus ook je lunchpakket mee naar school en eet samen met de leerkracht in 

de klas. Op deze manier realiseren we voor ieder kind 11 contacturen per week.  

 

Het thuiswerken betekent dat je thuis werkt aan de gekregen opdrachten van de leerkracht. In 
principe krijgt de leerling zoals gewend voor twee uur aan zelfstandig werk mee. Het zullen 

eenvoudige opdrachten zijn die leerlingen echt zelfstandig kunnen (schrijven, werkboek, verwerking 

Bijbelverhaal etc.). Let op, de leerkracht is op dit moment niet beschikbaar. Vragen die leerlingen 

hebben, kunnen zij meenemen naar de dag dat zij weer op school zijn. De invulling van deze 

momenten worden gecommuniceerd door de leerkracht. 
 

Op woensdag werken alle leerlingen thuis. Hier hebben we bewust voor gekozen, zodat de 

leerkrachten extra tijd hebben om zich voor te kunnen bereiden op de week erna.  

 
 

 

 



 

afstand, halen en brengen  

We hanteren de RIVM-maatregelen, dat betekent dat we als leerkrachten onderling 1,5 meter 

afstand houden. Dit geldt ook voor u als ouder! Om dit te kunnen waarborgen hebben wij de keuze 
gemaakt om u als ouder niet toe te laten op het plein en in de school.  

 

 

brengen en halen 
U mag uw kind brengen en ophalen tot bij het hek, maximaal één ouder per gezin. Op het 

schoolplein zijn dus geen ouders. We willen u vragen om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te 

komen. Daarnaast willen we vragen om leerlingen vanaf groep 5 zoveel mogelijk zelfstandig naar 

school en huis te laten gaan.  
 

brengen 

Groep 1 en 2 leerlingen worden verwacht op het kleuterplein. Bij het hek staat juf Marisha die de 

kinderen naar het kleuterplein begeleid. We willen u vragen de kinderen echt tussen 8.20 uur en 

8.30 uur naar school te brengen. Als alle leerlingen er zijn, zullen zij gefaseerd naar binnen gaan 
met de leerkracht. Juf Marisha blijft op het plein met de andere kinderen. 

 

Groep 3-8 kunnen gelijk naar binnen naar hun eigen lokaal. Hun juf of meester is aanwezig in de 

klas. Ook deze leerlingen worden tussen 8.20 uur en 8.30 uur verwacht. Groep 3-6 gaat via hun 
eigen ingang naar binnen en groep 7-8 via hun eigen gang. 

 

Let op: we spelen vooraf dus niet buiten, kom daarom pas naar school op de aangewezen tijden! 

 
Een uitzondering betreft de Triangel, zij zijn nog in overleg over de precieze afstemming. Mogelijk 

dat deze jonge kinderen wel worden gebracht door één ouder, zij mogen tot de deur via de 

kleuteringang mee. Daar zal hun leidster de kinderen ophalen.  

 
halen 

Groep 1 t/m 4 kunnen worden opgehaald bij het hek tussen 13.45 uur en 14.00 uur. Zij zullen in die 

tijd buiten spelen, waardoor de leerkrachten goed in de gaten kunnen houden of u er al bent. Wilt u 

na het ophalen gelijk vertrekken om de doorstroom te waarborgen? Alvast bedankt. 

 
Groep 5 en 6 zullen om 14.00 uur zelfstandig naar buiten gaan en direct naar huis vertrekken. De 

leerkrachten gaan mee naar buiten voor toezicht. 

 

Groep 7 en 8 zullen om 14.05 uur zelfstandig naar buiten gaan en direct naar huis vertrekken. De 
leerkrachten gaan mee naar buiten voor toezicht. 

 

Leerkrachten zijn na schooltijd niet beschikbaar voor een gebruikelijk praatje, ook kunnen we u als 

ouder na schooltijd niet toelaten in de school. We willen u vragen om uw vragen per mail naar de 
leerkracht te sturen of een belafspraak met de leerkracht te maken. We hopen op uw begrip.   

 

Als de kinderen geen lesdag hebben willen we graag dat de kinderen niet op het schoolplein zijn of 

bij school ronddwalen. Dit om overzicht te kunnen bewaren op de kinderen die die dag wel op school 

zijn. Ditzelfde geldt voor de woensdag. 
 

 

 

 



 

We zijn op school en dan… 

Als we uiteindelijk allemaal in de klas zijn, wassen we eerst onze handen. Daarna zal de leerkracht 

beginnen met de dag. We volgen zoveel mogelijk ons eigen ritme. Dat betekent dat we starten met 
een dagopening en daarna het blokkensysteem (gr.3-8) oppakken in de ochtend. In de middag 

hebben we extra tijd voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We zullen insteken 

op groepsvorming en verwerking van de afgelopen periode. Leerkrachten vullen dit onderdeel naar 

eigen inzicht in betreffende de groep.  
 

De pauzes worden verspreid, zowel de ochtendpauze als de middagpauze. Op deze manier zorgen 

we ervoor dat niet teveel kinderen op het schoolplein zijn. Denkt u eraan om een lunch mee te 

geven aan uw kind(eren)? 
 

 

ik ben jarig (geweest), mag ik trakteren… 

In overleg met de leerkracht kun je trakteren, maar wel op afspraak én graag een voorverpakte 

traktatie i.v.m. de hygiëne. Je trakteert alleen voor jouw groep waar je nu in zit, dat is dus de helft 
van je ‘gewone’ klas. Je verjaardagskaart komt op de bar te liggen, waar de leerkrachten hun naam 

kunnen schrijven. Je gaat niet de klassen rond, je hebt geen traktatie voor leerkrachten én er 

worden geen handen geschud door leerkrachten en leerlingen. Wel zingen we je uiteraard toe in de 
groep…! Het is en blijft wel een feestje ☺ 

 

 

schoolspullen van thuis 

Groep 3 en groep 4 leerlingen hebben schoolboeken nog thuis liggen. We willen jullie vragen om 
deze weer mee te nemen. Het is handig vanwege de vele wisselingen om een schooltas mee te 

nemen. Hierin kun je diverse spullen in kwijt die je elke dag nodig zal hebben, gevarieerd op school 

of thuis. Sommige leerlingen hebben nog een device thuis liggen. Jullie mogen deze nog thuis 

houden, omdat je ook nog wat dagen in een week hebt om thuis te werken. 

 
 

ziekte 

Bij ziekte blijf je thuis. Dit geldt zowel voor leerling als medewerker. Bij milde symptomen, zoals 

verkoudheid, blijf je ook thuis. Je mag weer naar school als je 24 uur geen klachten hebt. Bij koorts 
blijft het hele gezin thuis. Kinderen die ziek zijn of milde klachten hebben, maken indien mogelijk 

wel het huiswerk. De leerkracht kan ook uw kind naar huis sturen bij klachten, u dient dan uw kind 

direct op te halen. Indien de leerkracht ziek is dan bestaat de kans dat er geen vervanging mogelijk 

is, in dat geval blijft de hele groep thuis. We zullen u daar dan per mail over informeren. 
 

Ook hebben wij collega’s in de risicogroep zitten, helaas mogen zij nog niet naar school. Niet alleen 

wij, maar vooral zij vinden dit erg vervelend. Wij erkennen hun gevoel, maar vinden gezondheid 

heel erg belangrijk. Daarom zullen juf Marga en meester Gerrit in deze weken nog niet bij ons op 
school aanwezig zijn.  

 

 

opvang 

Zowel de vakantie opvang in de meivakantie als de noodopvang voor kinderen met ouders in 
cruciale sectoren zal vanaf nu buiten de school plaats vinden, aangezien er binnen de school in de 

lokalen les gegeven wordt. Dit verloopt via Bzzzonder, in samenwerking met de gemeente. U kunt 

hiervoor contact met hen opnemen. Dat kan telefonisch, of via de website: 

https://www.bzzzonder.nl/noodopvangnijkerk/  

https://www.bzzzonder.nl/noodopvangnijkerk/


 

hygiëne 

In ieder lokaal en toiletblok zal desinfecterende handgel staan. Dagelijks zal er extra worden 

schoongemaakt, zoals bijvoorbeeld de deurklinken en de toiletten. Ook verwachten wij van de 
kinderen en medewerkers dat zij hun handen vaker zullen wassen. We doen dit op een aantal vast 

afgesproken momenten.  

 

 
externen 

Normaliter hebben wij veel externen in onze school; dyslexiepraktijk, Intraverte, etc. Zij helpen 

onder andere onze leerlingen. Helaas kunnen we onze externen nog niet in de school toelaten, 

omdat we rustig aan gaan opbouwen. Alleen onze leerkrachten mogen daarom in de school 
aanwezig zijn. Mogelijk heeft uw kind wel digitale behandelingen, dit kan op de thuiswerkdagen.  

 

 

afgelast 

Helaas kan de schoolreis voor dit jaar niet door gaan. Ook de afscheidsavond van groep 8 mag niet 
doorgaan op de manier zoals wij het kennen. Dit zijn namelijk evenementen en die zijn tot en met 

september afgelast. Wel gaan we op zoek naar een passend afscheid voor groep 8. Over het kamp 

hebben we nog geen duidelijkheid.  

 
 

Wij zijn dankbaar…  

… dat u als ouder uw kind(eren) in de afgelopen periode heeft ondersteund in hun werk;  

… dat u heeft meegedacht met uw kind(eren); 
… dat u er was wanneer zij het moeilijk hadden/hebben; 

… voor alle lieve woorden die jullie als ouders hebben doorgegeven ter bemoediging; 

… voor alle lekkere tussendoortjes van u en de kinderen, omdat wij kanjers zijn; 

… voor alle kanjers (leerlingen) van de Ichthusschool; 
… voor het harde thuiswerken, de fijne foto’s en brieven die wij van jullie mochten ontvangen; 

… voor uw begrip en vertrouwen in de school; 

… dat wij de kinderen hopelijk in goede gezondheid vanaf 11 mei weer mogen ontmoeten; 

… dat God er is en altijd zal zijn! 

 
Wij worden stil als we kijken naar de dankbare punten, en dat zijn ze niet eens allemaal! Bovendien 

we blijven vertrouwen op onze Hemelse Vader, bij Hem vinden we onze rust. Ter inspiratie deel ik 

graag dit lied: Als de berg Sion.  

 
 

Wij wensen u en jou een fijne en rustige meivakantie toe! 

 

 
Met vriendelijke groet, ook namens het team 

 

Hilbertine Bos 

directeur 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6BSN3RvyNA

