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 De derde vorm 
Het basisonderwijs gaat op een derde manier lesgeven, dit jaar. Eerst was er de normale manier, voor de 
afgelopen periode was omgeschakeld naar thuisonderwijs en na de meivakantie is er gehalveerd onderwijs. 
Het thuisonderwijs was binnen een paar dagen opgetuigd en ook het gehalveerde onderwijs is 'in een 
hogedruk pan' in de afgelopen dagen op poten gezet. 
In deze nieuwsbrief vooral veel informatie over hoe dat er uit komt te zien en welke afspraken en regels 
daar bijhoren. 
Er blijven vast nog wel vragen over en misschien dat we straks ontdekken dat sommige zaken niet goed 
werken. Dan moeten we misschien dingen aanpassen en hoort u het zo snel mogelijk. 
Veel is dus nog onder voorbehoud. Ook omdat het nog lang geen 11 mei is en ontwikkelingen snel kunnen 
gaan. 
In de periode van thuisonderwijs is er een heel mooie samenwerking geweest tussen ouders en 
leerkrachten en ook in de fase die nu komt, hebben we elkaar heel hard nodig. Dat doen we voor de 
gezondheid en het leren van kinderen. Maar we doen het ook voor de gezondheid van personeelsleden en 
ouders. 
 

 Twee 'Cohorten' A en B 
Iedere groep wordt gehalveerd. Eén zo'n deel noemen we wel een cohort. De ene dag gaat het ene cohort 
naar school en de andere dag het andere cohort. Doordat er veel minder kinderen in de klas zitten, is er 
minder besmettingsgevaar. 
Op maandag 11 mei beginnen we met Cohort A. Op dinsdag 12 mei komt Cohort B, op woensdag 13 mei 
weer Cohort A en zo gaat dat verder.  
De kinderen krijgen op die manier om de week les op maandag, woensdag en vrjdag en de andere week op 
dinsdag en donderdag. 
Omdat het voor ouders fijn is dat alle kinderen van het gezin gelijktijdig naar school gaan, zijn de cohorten 
zo samengesteld dat daar rekening mee wordt gehouden. 
 
De lijst met de verdeling van de kinderen ontvangt u vanmiddag van de leerkracht. 
 

 Brengen 
Het uitgangspunt is dat volwassenen (ouders en personeelsleden) zo weinig mogelijk contact met elkaar 
hebben en indien nodig, minimaal op 1,5 meter afstand. 
 
Bij alles wordt geprobeerd om kinderen van verschillende groepen en cohorten zoveel mogelijk gescheiden 
van elkaar te houden. Daarom zijn de begin- en eindtijden van de groepen hier en daar een beetje 
aangepast. Zie hieronder. 
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Dat betekent het volgende. 

• Er mogen geen ouders in de school en geen ouders op het plein. 
U moet dus buiten de hekken blijven en daar moet u minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

• Het beste is daarom dat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig, lopend of op de fiets, naar school 
gaan. 

• Groep 1-3: 
-   Deze kinderen gaan het plein op door het hek bij de gymzaal om de grotere kinderen te vermijden. 
 Loop daar dus even over de stoep naar toe als u van de Kiss and Ride zone komt. 
-   De leerkrachten staan vanaf 8.20 uur op een vaste plek op het plein. U neemt afscheid bij het hek en 
 uw kind gaat rechtstreeks naar de eigen leerkracht. Om 8.30 gaan de groepen een voor een naar 
 binnen door de kleuteringang. 
-   De kinderen van groep 3 nemen hun jassen mee naar de klas de groepen 1 en 2 hangen de jassen op 
 de gebruikelijke plek. 

• Groep 4-8: 
-   Deze kinderen komen iets later. Zij kunnen tussen 8.30 en 8.45 uur zelfstandig binnenkomen 
 (inloop). 
-   Zij spelen voor schooltijd niet op het plein, maar gaan rechtstreeks naar hun klas. 
-   Groepen gebruiken verschillende deuren. 
 -   Vluchtdeur van de groep bij de Kiss and Ride zone: groep 8-b. 
 -   Hoofdingang: groep 4, 6 en 7. 
 -   Achteringang: groep 5-a, 5-b en 8-a 
-   Zij mogen niet door het hek bij de gymzaal en mogen niet door het gebied lopen waar de onderbouw 
 zich opstelt. Dus fiets neerzetten en buitenom, over de stoep naar de goede ingang lopen. 
-   Zij nemen de jas mee naar de klas en hangen die op de stoel. Ook de tas gaat mee naar de klas. Dit 
 voorkomt gedrang en contact bij de kapstokken. 

 
Als een kind / kleuter moeite heeft met afscheid nemen, dan kan daar door de leerkracht waarschijnlijk niet 
de aandacht aan worden gegeven die het anders krijgt. In dat geval zal u het kind weer mee naar huis 
moeten nemen. 
 

 Naar huis 
Het naar huis gaan verloopt in omgekeerde volgorde. 

• Groep 1-3: De kinderen gaan om 13.45 uur uit. Om 14.00 uur moeten kinderen en ouders het 
schoolterrein verlaten hebben. 
-   De ouders wachten buiten het hek. Zij verspreiden zich zo goed mogelijk. Spreek met uw kind een 
 plek af, zodat het u snel kan vinden. 
-   De leerkrachten komen om de beurt met hun groep naar buiten en de kinderen zoeken hun ouders 
 op en gaan naar huis. 
-   Er is op dat moment eigenlijk geen gelegenheid voor een praatje met de leerkracht. Dat proberen we 
 zoveel mogelijk telefonisch te doen. 

• Groep 4-8: De kinderen gaan om 14.00 uur naar huis. Ieder door de eigen ingang en weer zonder te 
mengen met de kleuters. 

 

 Pauzes 
Tijdens de pauzes zullen de kinderen van de verschillende groepen zoveel mogelijk gescheiden worden. 
De pauzes zullen op verschillende tijden plaatsvinden en het plein zal in gedeeltes worden opgedeeld, 
waarbij een groep een eigen deel krijgt om op te spelen. 
Over de precieze organisatie daarvan wordt nog gepuzzeld. 
De eigen groepsleerkracht houdt toezicht. 
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 Gymnastiek 
De gymlessen willen we zsm weer laten beginnen. Het wachten is op het moment dat de gemeente de 
zalen weer vrij geeft en de vakleerkrachten richtlijnen hebben voor gymlessen in coronatijden. Dit zal in de 
vakantie vast opgelost worden. 
Het is ook mogelijk dat de gymlessen meer buiten worden gehouden dan binnen. 
Wij hanteren de normale gymtijden. 
Neem dus op de goede dagen de gymspullen mee. Omdat we nu nog niet weten of het binnen of buiten 
wordt, is het verstandig om voor de eerste gymles na de meivakantie zowel schoenen en kleren voor 
binnen en voor buiten mee te nemen. 
 

 In of buiten de klas? 
Om contacten met andere groepen zoveel mogelijk te voorkomen, zal er voorlopig niet gewerkt worden in 
de Valkuil. 
Voor het Valkennest zullen de onderbouw leerkrachten in onderling overleg ervoor zorgen dat groepen zo 
weinig mogelijk (bij voorkeur helemaal niet) door elkaar heen lopen en werken. 
 

 Wat gaan we doen? 
Thuisonderwijs 
Het thuisonderwijs gaat grotendeels stoppen. Zo zullen wij in principe niet meer standaard met alle 
kinderen en ouders telefonisch contact leggen en zullen online klassenactiviteiten waarschijnlijk  
niet meer plaatsvinden. 
Wat wel blijft, is dat kinderen huiswerk mee kunnen krijgen om op de dag dat ze thuis zijn, te kunnen 
werken. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook online. In Google Classroom (onderbouw: Yurls-pagina) zal ook 
altijd nuttig en/of leuk werk voorhanden zijn. 
Verwerken 
In de eerste periode dat de kinderen naar school gaan, zullen we extra aandacht hebben voor hoe de 
kinderen in hun vel zitten. Daarvoor kunnen we heel mooi gebruik maken van wat De Vreedzame School te 
bieden heeft. 
Het was voor de kinderen een moeilijke tijd en het is goed daar voldoende aandacht voor te hebben. 
Niveau bepalen 
De leerkrachten moeten achterhalen wat er uiteindelijk wel en wat er niet geleerd is in de periode van het 
thuisonderwijs. Dat zal per kind sterk sterk kunnen verschillen. Daarom zal er waarschijnlijk een stapje 
terug gedaan worden om te ontdekken waar de hiaten precies zitten. 
 

 Hygiëne 
Net als in de dagen voor de schoolsluiting, zal er veel aandacht zijn voor de hygiëne. Zo zal er bijvoorbeeld 
op worden toegezien dat er handen gewassen worden bij het binnenkomen van de klas. Ook bijvoorbeeld 
na de pauze. 
Er zijn op school ontsmettingsmiddelen aanwezig. 
Het extra schoonmaken van bepaalde oppervlakken (deurklinken bijvoorbeeld) zal plaatsvinden. Hoe en 
hoe vaak, daar wordt nog over nagedacht. 
 

 Trakteren 
Er zijn in de afgelopen tijd ook kinderen jarig geweest. Als u hem/haar nog wilt laten trakteren, overlegt u 
dan vooraf svp even met de groepsleerkracht. 
Tip: In verband met de hygiëne zou het fijn zijn als er u verpakte traktaties zou uitdelen.  
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 Vieringen 
Vieringen zoals bijvoorbeeld verjaardagszingen mogen voorlopig niet doorgaan. 
 

 Ook de schoolreis van groep 1/2 gaat niet door 
De schoolreis van de groepen 1/2 was de enige die wij nog niet hadden geannuleerd. 
Nu er actuele richtlijnen zijn, zullen we die helaas ook moeten annuleren. Met een grote groep kinderen 
ergens heen gaan, is voorlopig niet verantwoord. 
 

 Wel / niet naar school. Vervanging? 
Kinderen die verkouden zijn, mogen niet naar school. 
 
Datzelfde geldt ook voor personeelsleden met zogenaamde 'milde klachten'. 
Vooral mensen in risicogroepen moeten voorzichtig zijn. Het gaat dan om bepaalde chronische 
aandoeningen. 
De kans bestaat dat er na de meivakantie landelijk, maar ook in onze omgeving, een personeelstekort 
ontstaat. 
Omdat er ook een groot tekort aan invallers is, moeten we er ernstig rekening mee houden dat er om die 
reden ook groepen naar huis gestuurd kunnen worden. Die groepen vallen dan weer terug op 
thuisonderwijs. 
Als een groep geen leerkracht heeft, hoort u dat natuurlijk zo snel mogelijk van ons. 
 

 Bijna vakantie: informatie 
Na vandaag begint de meivakantie. Dan is er dus geen thuisonderwijs, maar wie het leuk vindt om nog wat 
te doen ... dat mag natuurlijk. 
Wij houden er rekening mee dat er in de vakantie nog ontwikkelingen kunnen zijn. 
Indien nodig komt er in de vakantie een extra nieuwsbrief uit, of houden wij u op de hoogte via e-mails. 
 

 Terugblik op thuisonderwijs: Veel geleerd 
De afgelopen weken is er heel veel geleerd met en van elkaar. De digitale vaardigheden zijn goed vooruit 
gegaan. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben contact en soms instructies via Google Meet. 
 

Dat hadden we een aantal weken geleden toch niet gedacht.  
 
 
Er wordt achter de computer of op de eigen werkplek gewerkt alsof we 
niet anders gewend zijn. 
 
 



 

 odbs Het Valkhof, Schonauwen 2, 9301 SP Roden       050-5017300       dalton@hetvalkhof.nl       www.hetvalkhof.nl 

De leerkrachten proberen de leerlingen op allerlei manieren uit te dagen, maar andersom gebeurt dit ook. 
Zo kregen de juffen van groep 3 onderstaand zoekplaatje toegestuurd. 
Waar zit de vogel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 


