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Carnaval  Vrij. 12 februari 

10 minuten gesprekken 15 t/m 19 febr. 

Voorjaarsvakantie  22 t/m 26 febr. 

Week van de lente-
kriebels 

15 t/m 19 maart 

Studiedag  Di. 16 maart 

Wolderwonderweek 22 t/m 26 maart 

  

Voor de meest actuele 
data kijkt u op: 
www.wolderweide.nl  

Van Beekweg 7 

3851 LP Ermelo 

info@lunchkidz.nl 

www.lunchkidz.nl 

06 19252270 

06 33375003 

                                     KvK65217055  

         Hoera de school gaat weer open!  

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

De afgelopen periode hebben een aantal gezinnen gebruik mogen  

maken van de schoollaptopjes voor de online lessen.  

Nu we a.s. maandag 8 febr. gelukkig starten met de lessen op school 

hebben we deze laptopjes weer hard nodig.  

Heeft uw kind gebruik mogen maken van een schoollaptop?          

Wilt u er dan a.u.b voor zorgen dat de laptopjes (met adapters)  

maandag weer netjes terug naar school worden gebracht.  

Graag afgeven aan de leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

Wij willen graag zicht krijgen op het aantal leerlingen voor het huidige of 
komende schooljaar. Wilt u uw kind, als hij of zij dit of volgend schooljaar 4 
jaar wordt en naar de Wolderweide gaat, zo spoedig mogelijk inschrijven op 
school? Wilt u dit ook doorgeven aan vrienden of bekenden? U kunt een 
inschrijfformulier aanvragen via m.hoekman@wolderweide.nl 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aan: alle ouders en/of verzorgers van KBS Wolderweide 

Betreft: regels en afspraken m.b.t. opening school op 8 februari 

 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Aanstaande maandag gaan de basisscholen weer open! 

Het is een besluit waarbij de afweging veel voeten in de aarde had. In het belang van leerlingen wil men de 
scholen graag open doen. We weten dat het aantal besmettingen onder leerlingen in de basisschool leeftijd 
constant laag is. Ook bij onderwijspersoneel is het aantal besmettingen bijna de helft van het landelijk       

gemiddelde. 

Omdat kinderen (zo is gebleken) wel besmet kunnen raken en een rol kunnen spelen in de verspreiding is 

niet onomstotelijk duidelijk wat het effect van de opening gaat zijn. 

 

Het team Wolderweide respecteert het besluit van het kabinet om de scholen te openen in het belang van 

de leerling, maar wij vinden wel dat het voor ons team en leerlingen zo veilig mogelijk moet. 

Met extra maatregelen en een zorgvuldige aanpak moeten we de risico’s beheersbaar houden. 
Dit vraagt wederom veel van onze leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen.   
Hierin wordt uw hulp als ouder gevraagd, waarbij we uitgaan dat iedereen zich aan de regels en afspraken 
houdt. Op deze wijze nemen wij samen onze verantwoordelijkheid en wordt de kans op besmettingen     

kleiner. 

 

Maatregelen m.b.t. het coronavirus: 

 

Om het besmettingsgevaar te minimaliseren treffen wij  binnen en buiten de school de volgende (strengere)

maatregelen. Deze maatregelen zullen voor de komende weken gelden: 

* Zoveel mogelijk kinderen gaan zelfstandig naar school (bovenbouwgroepen). 

* De oudere kinderen (groepen 7 en 8) werken zoveel mogelijk in koppels/groepjes, waar mogelijk  

moeten zij anderhalve meter afstand van de anderen houden. 

* Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt. In groep 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 4 

a 5 kinderen te maken.  

* De kinderen uit de groepen 7 en 8 dragen net als de volwassenen mondkapjes wanneer zij zich door 

de school voortbewegen. 

* Leerkrachten kunnen voor de klas ook een masker/mondkapje dragen. 

* Extra hygiëne maatregelen: handen wassen, gebruik papieren zakdoekjes, extra schoonmaak, niezen en 

hoesten in elleboog etc. 

                                                        



* Zoveel mogelijk spreiding van de verschillende groepen binnen en buiten de school. Hier wordt   

rekening mee gehouden tijdens de pauzes en de overblijf. 

* Teamleden/overblijfmedewerkers houden anderhalve meter afstand van elkaar zowel binnen als   

buiten. 

* Overblijfmedewerkers (Lunchkidz) komen niet binnen. Zij verzorgen alleen buiten de pleinwacht.  

De leerkrachten eten en drinken met de kinderen die overblijven. 

* Leerkrachten hebben zo weinig mogelijk lichamelijk contact met de kinderen. Bijvoorbeeld geen‘ 
High Fives’ . De leerkrachten hoeven geen anderhalve meter afstand van de kinderen te houden, 
echter zal hier toch meer rekening mee worden gehouden, zeker in de bovenbouwgroepen. 

* Vergaderingen en overleggen tussen leerkrachten vinden digitaal plaats (via Teams).                      

Dit geldt ook voor overleggen tussen leerkrachten en ouders. 

* De anderhalve meter afstand wordt binnen de school gemarkeerd middels stickers. 

   Alle overige (landelijke) maatregelen blijven van kracht.  

 

 

Wanneer blijft uw kind thuis en/of wordt hij/zij naar huis gestuurd?: 

 

* Bij koorts, benauwdheid en/of veel hoesten.  

* Als school hebben wij gekozen dat leerlingen ook bij verkoudheidsklachten, thuis moeten blijven. 

* Het risico is te groot dat de leerkrachten hierdoor ook verkoudheidsklachten krijgen en thuis  

   moeten blijven. 

* Wanneer iemand uit het gezin naast milde coronaklachten ook koorts heeft of last van  

   benauwdheid. Dan blijft iedereen thuis. 

* Wanneer een nauw contact (opa/oma/oppas etc. )corona heeft: kinderen blijven thuis! 

* Bij lichamelijk klachten moeten kinderen thuis blijven of worden ze naar huis gestuurd. 

*  Wanneer een klasgenoot of de leerkracht positief getest is: de hele klas gaat 5 dagen in  

    quarantaine en wordt daarna getest. 

 

 

Ouders en/of externen in de school: 

 

Ouders zijn bij het halen en brengen helaas niet welkom in de school en zetten hun kind af bij het hek.  

Ouders en externen zijn welkom op afspraak en houden zich tijdens het bezoek aan de maatregelen van 

de school en er vindt triage plaats bij binnenkomst.   

Externen zijn op afspraak welkom in de school. Vaste externen, vervangers en stagiaires mogen de school 

wel in en houden zich aan de geldende maatregelen.  

Directie of IB (Intern Begeleider) stemt dit met de desbetreffende personen af.  

 

Alle bezoekers tekenen bij de ingang het registratiedocument. 

 

 



Regels en afspraken bij het brengen en halen: 

 

Om het brengen en halen zo goed mogelijk te regelen, gelden de volgende afspraken en regels: 

      * Maximaal één ouder brengt of haalt de kinderen. 

* Het is de bedoeling dat u uw kind(eren) afzet en meteen weer vertrekt. 

* De leerlingen uit de groepen 5, 5/6, 6, 7, 7/8 en 8 komen zoveel mogelijk alleen naar school.  

* Er mogen geen ouders op het schoolplein komen. 

* Houd anderhalve meter afstand van elkaar.  

* De groepen 1 t/m 4 worden buiten door de leerkracht opgevangen op de afgesproken plekken.  

* De groepen 5 t/m 8 mogen zelfstandig naar binnen gaan via de afgesproken plekken. 

 

Starttijden / aanwezigheid / verdeling  

 

Groep 6, 7, 7/8 en 8 gaan om 08.20 uur zelfstandig naar de klas via de voorkant van de school. Zij mogen 
dus zelf naar binnen gaan. De les start om 08.30 uur. Tevens verlaten deze groepen de school via de 

voorkant om 15.15 uur. Alle kinderen gaan direct naar huis. 

Groep 5 en 5/6 gaan om 08.20 uur zelfstandig naar de klas via de achterkant van de school. Zij mogen dus 
zelf naar binnen gaan. De les start om 08.30 uur. Tevens verlaten deze groepen de school via de         

achterkant om 15.15 uur. Alle kinderen gaan direct naar huis. 

Groep 1/ 2A (Rupsen), groep 1/ 2B (Bijen), groep 4a en groep 4b worden door de leerkracht       
opgevangen aan de voorkant van de school tussen 08.25 en 08.30 uur.  Zij gaan dan samen met de      

leerkracht naar binnen. 

Groep 1/ 2C (Vlinders), groep 1/ 2D (Lieveheersbeestjes), groep 3a en groep 3b worden door de 
leerkracht opgevangen aan de achterkant van de school tussen 08.25 en 08.30 uur. Zij gaan dan samen 

met de leerkracht naar binnen. 

 

Let op: de groepen 1 t/m 4 verlaten de school aan het einde van de dag 5 minuten eerder om zoveel       
mogelijk te kunnen spreiden! Deze groepen verlaten de school op maandag, dinsdag en donderdag om 
15.10 uur via dezelfde ingang als ze binnen komen. Op woensdag om 12.10 uur en op vrijdag gewoon om 

12.00 uur. 

 

Lunchkidz / overblijf 

 

U kunt ervoor kiezen om uw zoon of dochter tussen de middag over te laten blijven of naar huis te laten gaan. 
Wel willen wij u adviseren om uw kind over te laten blijven. Hierdoor zal er namelijk minder bewegingsverkeer 
zijn. Het blijft echter een keuze, want we kunnen en willen u niet financieel verplichten om van de overblijf ge-

bruik te maken.  

Mocht u gebruik willen maken van de overblijf, dan moet u zich (opnieuw) aanmelden bij Lunchkidz. Zij verzorgen 
de pleinwacht en komen de school niet binnen. Onze eigen leerkrachten eten een broodje met de kinderen.  

Hierdoor zijn er lagere kosten voor de overblijf,  namelijk € 0,90 cent per kind per dag.  

Zie voor overige informatie de brief van Lunchkidz. 



Praktische zaken: 

- Wij houden het traditionele lesrooster aan. Wel worden er allerlei maatregelen genomen zoals  

- hierboven staat beschreven.  

- Alle groepen worden zoveel mogelijk gescheiden van de overige  groepen. Tijdens pauzes en overblijf 
blijven de groepen ook gescheiden. Een leerling uit groep 5 kan bijvoorbeeld niet spelen met een kind 

uit groep 5/6. 

- De leerlingen uit groep 7 en 8 nemen hun eigen mondkapje mee. Mochten ze deze vergeten zijn dan  

hebben wij op school ook mondkapjes. 

- Maandag 8 februari zal er nog geen (buiten)gym gegeven worden. 

- Wilt u gebruik maken van de overblijf moet u uw kind aanmelden voor 6 februari. 

- Maakt u géén gebruik van de overblijf, wilt u dan zorgen dat uw kind(eren) om 13.05 uur weer op 

school is/zijn. 

- Ouders die een device (laptop) geleend hebben worden verzocht deze weer op 8 februari in te       

leveren. 

- De verrijkingsklas vervalt voor de komende periode, aangezien hier kinderen uit verschillende    

         groepen bijeen komen.  

- De verslagen voor de groepen 1 t/m 3 worden maandag 8 februari meegegeven aan uw zoon of    

dochter.  

- De verslagen voor de groepen 4 t/m 8 worden digitaal verstuurd. 

- De 10 minuten gesprekken vinden online plaats in de week van 15 tot 19 februari 

 

We hopen dat alle afspraken en regels nageleefd zullen worden en dat wij er samen voor kunnen zorgen dat 

het virus zich niet verder verspreidt.  

Wij beseffen dat in de komende periode niet alles altijd te plannen valt, maar wij doen ons uiterste best om 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Op het moment dat zich 
daadwerkelijk iets voordoet of er weer andere landelijke maatregelen komen zullen wij hierop inspelen.      

Al met al hopen we op uw medewerking en begrip.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u altijd contact met mij 

opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, namens het team Wolderweide 

 

Maarten Hoekman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


