
 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Wij hopen van harte dat u met uw 

gezin kunt terugkijken op een hele 

fijne vakantie. Wij zijn in de laatste 

week van de vakantie weer met frisse 

energie gestart: de klassen inrichten, 

de hal en zelfstandig werkruimtes en 

alle overige kantoren opruimen, de 

speelzaal werd nog even geschilderd, 

er zijn nieuwe zonneschermen 

geplaatst , de lessen voor de eerste 

periode zijn voorbereid, bestellingen 

kwamen binnen en klusjes werden 

geklaard.  

We hebben nog steeds te maken met corona en dus met een protocol. Via deze 

site kunt u het protocol lezen https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-

volledig-openen-basisonderwijs.pdf.  

Concreet betekent dat het volgende: 

- we verzamelen net als voor de vakantie op het schoolplein; de leerkrachten komen 

om 8:20 u naar buiten en gaan naar binnen om 8:30 u of als de groep compleet is; 

uitzondering hierop zijn de nieuwe leerlingen voor groep 1-2, zij worden om 8:45 u 

met hun ouders op het plein opgehaald door juf Willemijn en kunnen rustig afscheid 

nemen. 

- ouders blijven buiten het schoolplein en houden 1,5 m afstand t.o.v. elkaar 

- we hanteren de normale schooltijden 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-8 

08:30 – 12:00 

13:15 – 15:15 

Groep 1-8 

08:30 – 12:00 

13:15 – 15:15 

Groep 1-8 

08:30 -12:15 

Groep 1-8 

08:30 – 12:00 

13:15 – 15:15 

Groep 1-4 

8:30 – 12:00 

Groep 5-8 

13:00 – 15:15 
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- wij zorgen ervoor dat alle voorschriften vanuit het RIVM omtrent hygiëne zoveel 

mogelijk worden uitgevoerd, zowel door onszelf als door het schoonmaakbedrijf 

- binnen de school is eenrichtingsverkeer 

- met onze WTW-installaties voldoen wij volledig aan de richtlijnen van het RIVM 

omtrent de ventilatie van de lokalen 

- trakteren mag natuurlijk als je jarig bent, wel graag gezond en voorverpakt (bv fruit 

wat we in de klas kunnen wassen) 

- gymmen mag weer in de gymzaal, er is een protocol door de gemeente Houten 

opgesteld waar wij ons aan houden 

- Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een 

neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve: als het kind ook koorts 

heeft, kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie 

en daarover zijn geïnformeerd door de GGD, er een volwassene in het gezin van het 

kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus. Dan moet het kind 

thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.  

- Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven bij verkoudheidsklachten of 

andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak); 

het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts 

en/of benauwdheidsklachten). 

- Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald.  

- Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van 

ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. Dit 

is de poster voor triage: https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers 
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-  De informatie-avond van 7 september zal digitaal plaatsvinden; dit omdat we in 

de groepen geen 1,5 m afstand tussen volwassenen kunnen realiseren 

- De startgesprekken zullen vanaf 14 september ‘live’ plaatsvinden op school, mits u 

op alle vragen uit de triage nee kunt zeggen. Wilt u liever een digitaal gesprek, dan 

kunt u dat aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren). De inschrijvingen voor de 

startgesprekken zullen plaatsvinden via social schools op 9 september. 

Materialen 

We zorgen goed voor elkaar op De Zevensprong. Maar in het zorgen voor onze 

materialen kunnen we nog wat leren. Daar gaan we komend schooljaar goed op 

letten. Even op een rij: 

In groep 3 krijgen de kinderen een driekant grijs potlood, gum, schaar, vulpen (na 

Pasen), een tekenmap en een liniaal van school, deze kunnen ze steeds meenemen 

naar de volgende groep. Vanaf groep 4 krijgt elk kind aan het begin van het 

schooljaar een grijs potlood, vijf daltonkleuren potloden en een gum, in januari 

indien nodig nog een keer. Als er iets kwijt raakt, zorgt het kind zelf voor nieuwe 

materialen.  

In gr 4-8 nemen kinderen in de eerste schoolweek van huis mee 

1. whiteboardstift  

2. schaar  

3. puntenslijper met opvanggedeelte  

4. plakstift  

5. vulpen (evt. al op school) of rollerpen  

6. eigen stiften   

7. een eigen etui  
8. groep 8: agenda 

 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe! #Wij zijn samen De Zevensprong! 


