
 

 
 

Heropening Ichthusschool op 8 februari 2021 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Allereerst willen we u bedanken voor al uw zorg, hulp en de tijd die u heeft gegeven om uw 

kind(eren) te begeleiden in het schoolwerk: BEDANKT!  

 
Vanaf maandag 8 februari zullen de scholen weer volledig open gaan. We zijn dankbaar dat we dit 

kunnen doen. Tegelijkertijd zien we dat er veel maatregelen worden verwacht van ons. Deze 

maatregelen zijn nodig om uiteindelijk te komen tot een veilige, verantwoorde en uitvoerbare 

opening van de school.  
 

De besluiten die zijn genomen zijn tot stand gekomen vanuit de overheid, OCW, PO-raad. Deze zijn 

vervolgens besproken in het directieteam van de HSN en daarna besproken met het team. De MR 

van de Ichthusschool heeft ingestemd met ons voorstel voor de heropening. Dank voor jullie 
vertrouwen hierin.  

 

 

schooltijden 

We zullen met hele groepen gaan starten op school en houden vast aan het continurooster:  

dag groep 1-4 groep 5-8 

maandag 8.30u-14.30u 8.30u-14.30u 

dinsdag 8.30u-14.30u 8.30u-14.30u 

woensdag 8.30u-12.15u 8.30u-12.15u 

donderdag 8.30u-14.30u 8.30u-14.30u 

vrijdag 8.30u-12.00u* 8.30u-14.30u 

* groep 1 is op vrijdag vrij 

 

De noodopvang komt hiermee automatisch te vervallen.  

 
Cohort, quarantaineplicht 

Het dringende advies is om te werken in cohorten, zodat je een bubbel vormt. Wij zien een cohort 

als ‘de groep’. Zo hebben wij zeven cohorten in de school (groep 1/2A, 1/2B, 3, 4/5, 6, 7, 8). Het is 

moeilijk om kinderen in de klas te verbieden om bij anderen in de buurt te komen. Daarnaast leent 

ons onderwijssysteem en het nieuwe meubilair zich daar niet volledig voor. Een gevolg hiervan is 
dat er bij een besmetting in de klas, de hele klas naar huis wordt gestuurd en in quarantaineplicht 

komt. We werken in heel de school met deze ‘bubbel’ en zien daarom zo min mogelijk de andere 

groepen. Om deze reden zal groep 2 op vrijdag niet bij elkaar zijn, maar worden zij gesplitst. Groep 

2A krijgt les van juf Marisha en groep 2B van juf Tessa.   
 

Een quarantaineplicht houdt in dat de klas minimaal vijf dagen thuis in quarantaine zit en 

thuisonderwijs ontvangt. Het thuisonderwijs ontvangt u van ons, zoals u bent gewend. Na die vijf 

dagen is de mogelijkheid om te testen. Als u als ouder besluit uw kind niet te testen, dan wordt deze 
quarantaineplicht met vijf dagen verlengd. Het is mogelijk dat we daardoor druppelsgewijs weer 

terugstromen naar school. Daarom hebben wij een doorstroomschema gemaakt over hoe we 

omgaan met afwezigheid i.c.m. het testen en thuisonderwijs, zie bijlage. Op deze manier hopen we 

het voor eenieder (leerkracht en leerling) uitvoerbaar te houden. 
 

Let op: er is geen noodopvang als er sprake is van quarantaineplicht voor een klas! 



 

Adviezen mondkapjes  

We vinden het als HSN onhoudbaar om mondkapjes te verplichten bij leerlingen van groep 7 en 8 en 

bij leerkrachten in de gangen. Als alternatief zorgen we dat de leerlingen als groep naar binnen en 
als groep naar buiten gaan. Zo zal er geen kruisbestuiving plaats kunnen vinden. Ook werken 

kinderen alleen in hun eigen groep of op de afgesproken extra werkplek van de groep. 

 

 
Wanneer blijft uw kind thuis? 

Blijf thuis bij klachten die passen bij het coronavirus, zoals het RIVM adviseert. We beschouwen de 

ziekmelding dan als een reguliere ziekmelding. Ons advies is om uw kind in geval van 

coronaklachten te laten testen. Uw kind blijft thuis tot en met de testuitslag, bij een negatieve 
uitslag mag uw kind naar school. Ook blijft uw kind thuis als één van de huisgenoten positief is 

getest óf last heeft van benauwdheid of koorts. Wilt u ons op de hoogte brengen als één van uw 

gezinsleden getest wordt? 

 

Voor leerlingen geldt dat zij naar school mogen bij neusverkoudheid. Echter, wij willen u vragen hier 
voorzichtig mee om te gaan. Een dringend advies om bij flinke neusverkoudheid thuis te blijven.     

 

 

Verkeersstroom: halen en brengen van uw kind 
We willen de richtlijnen rondom het halen en brengen zo veilig mogelijk maken voor uw kind(eren), 

het personeel en uzelf als ouders! Daarom is het dringende advies om tijdens het brengen en 

ophalen van uw kind een mondkapje te dragen en echt 1.5 meter afstand te houden met andere 

ouders.  
 

We herhalen graag de richtlijnen voor een goede verkeersstroom:  

• Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets! 

• Indien je met de auto komt, dan vragen we je om deze te parkeren aan de kant van Dalton, 
bij de cafetaria of elders in de wijk.  

• Kinderen vanaf groep 6 worden gevraagd om zelfstandig naar school te komen met de fiets 

• U mag over het schoolplein lopen om uw kind(eren) te brengen en te halen. Bij het ophalen 

kunt u wachten op het schoolplein bij het hek, zie afbeeldingen eind van deze brief. 

• De leerlingen van groep 1 en 2 worden verwacht bij het kleuterplein. We willen u vragen 
daarna direct het schoolplein te verlaten en niet te gaan zwaaien bij het raam.  

• De leerlingen van groep 3-8 gaan direct naar binnen en naar hun lokaal. De ingang voor 

groep 3-5 is de zijingang (zoals bekend) en de ingang voor groep 6-8 is via de hoofdingang.  

• De kinderen van groep 1-5 spelen vanaf 14.20u buiten (en op woensdag vanaf 12.05u), 
zodat zij gespreid opgehaald kunnen worden. We willen u vragen niet om 14.20u er al te 

staan, maar vanaf dan te komen! 

• Vanaf 14.30u gaan groep 6-8 gefaseerd naar buiten en direct naar huis. 

 
 

Hygiëne en ventilatie 

Als de kinderen op school komen, wassen ze allereerst hun handen. We vinden het belangrijk dat er 

goed aandacht is voor de hygiëne. Daarom zullen zij dit vaker op de dag en op vaste tijdstippen 

doen. Ook is er per groep een eigen wc, zodat ook op de wc-blokken geen kruisbestuiving bestaat 
tussen de groepen. Daarnaast wordt er aan het einde van de dag extra schoongemaakt in de school 

en in de lokalen. Ook worden de lokalen tussentijds geventileerd. De ramen gaan open en frisse 

lucht komt naar binnen. Vanwege de kou die eraan komt, wilt u uw kind(eren) warm aankleden? 

 



 

Gym 

Vanuit de PO-raad is bekend geworden dat de gymlessen door kunnen gaan voor het primair 

onderwijs, dit is ook vanuit de gemeente Nijkerk bevestigd. Als HSN vinden we het belangrijk om 
ook hier te onderzoeken hoe het is gesteld met de hygiëne en maatregelen in de sporthallen. We 

hebben daarom besloten om in ieder geval tot aan de voorjaarsvakantie nog niet te gaan gymmen. 

 

 
Groepsvorming, signalering, studiemiddag en rapport 

De eerste week staat in het teken van terugkomen op school en de groepsvorming. Vanaf de tweede 

week zullen we langzaam gaan starten met de signalering. Dit gebruiken we als ijkpunt om een 

goed groepsplan en doelen op te stellen voor de komende periode. Na de voorjaarsvakantie hebben 
we ook nog tijd nodig voor de signalering.  

 

De studiemiddag van 9 februari gaat niet door, zoals eerder vermeld. We hebben deze verplaatst 

naar dinsdagmiddag 16 maart. Tijdens deze studiemiddag gaan we de leerkrachten de toetsen 

analyseren en plannen maken.  
 

Op donderdag 1 april ontvangen de leerlingen hun rapport. Hierover willen we graag met u in 

gesprek tijdens ons spreekmoment – die wij hebben verplaatst – naar dinsdag 6 april t/m vrijdag 9 

april. De intekenmomenten komt t.z.t. via Parro. 
 

 

Ik ben jarig (geweest), mag ik trakteren… 

Ja, maar wel een voorverpakte traktatie zoals we al zijn gewend. Je trakteert voor jouw groep en je 
verjaardagskaart ligt straks weer op de bar, daar schrijven de leerkrachten hun felicitatie op. 

 

 

Schoolspullen en devices 
Alle kinderen hebben wel wat schoolspullen thuis liggen. Het is belangrijk om datgene mee te nemen 

wat van school is, denk aan boeken. Sommige werkboeken kunnen thuis blijven, omdat ze vol zijn, 

maar anderen moeten weer mee. Wilt u daar maandag rekening mee houden? Ook moeten de 

devices maandag (schoongemaakt en inclusief oplader) weer terug naar school. Graag inleveren bij 

de leerkracht. 
 

 

Ouders 

In de school zijn de ouders momenteel helaas niet welkom, ook niet na schooltijd. Dit betekent dat 
alle oudergesprekken digitaal gevoerd worden (via Teams of telefonisch). 

 

Ouders die een bijzondere taak hebben, als overblijf, mogen wel in de school tijdens uitvoering van 

hun taak. Dit is noodzakelijk en zij worden op dat moment beschouwd als personeel.  
 

 

Externen 

Leerlingen volgen soms onder schooltijd een behandeling bij een externe. Als deze behandeling 

plaatsvindt op school, dan gaat deze door. De externe is bij ons welkom voor de zorg. Wel hebben 
zij de mogelijkheid om zelf te besluiten het anders vorm te geven, houd daarom altijd zelf contact! 

 

 

 



 

Gezondheidscheck 

In de school geldt de gezondheidscheck. Alle externen en verhuurders (denk aan de bso) die in de 

school komen, vullen de gezondheidscheck in. Op deze manier is het voor ons haalbaar om te 
achterhalen wie er wanneer in de school is geweest. Indien nodig kunnen wij deze gegevens 

aanleveren bij de GGD voor bron- en contactonderzoek. 

 

 
Traject andere schooltijden 

Het proces van traject andere schooltijden wordt ook weer hervat door de MR. Zij vergaderen hier 

15 februari over. We hopen u na de voorjaarsvakantie te informeren over vervolgstappen. Wel is 

besloten het continurooster tot en met de zomervakantie te hanteren, ongeacht welke conclusie we 
met elkaar na het traject trekken. We hopen met de meivakantie het traject af te ronden en een 

definitief besluit te hebben. 

 

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Wetende dat in alle tijden, ook nu onze kracht 
ligt in het gebed dat we bij onze Hemelse vader mogen neerleggen.  

 

 

Met vriendelijke groet, ook namens het team 
 

Hilbertine Bos 

directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. De tweewekelijkse nieuwsbrief komt door deze schoolbrief te vervallen. Wel willen we de jarigen voor de 

komende twee weken alvast van harte feliciteren! 

 

 

maandag 8 februari Shalinda R, 6 jaar 

woensdag 10 februari Tygo B, 7 jaar 

donderdag 11 februari juf Marjan, 38 jaar 

vrijdag 12 februari Suze L, 6 jaar 

maandag 15 februari Nick B, 9 jaar 

vrijdag 19 februari Manuel H, 7 jaar 

zaterdag 20 februari  Thomas B, 10 jaar 

 

 

 

 



 

Het plein, de wachtplekken, de looproute en ingangen voor de kinderen. 

 

 

 



 

 

 

 


