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Gemert, 20 augustus 2020 

 

Betreft: start na de zomervakantie. 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wij hopen dat u met uw kinderen heeft genoten van de vakantieperiode. Onze medewerkers kijken 

uit naar de start van het nieuwe schooljaar. In deze brief informeren wij u hoe de herstart op onze 

locaties gaat plaatsvinden. 

Coronavirus. 

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus blijven in principe de maatregelen die voor de 

zomervakantie zijn genomen ook na de zomervakantie gelden.  

1. Alle kinderen gaan volledig naar de opvang en/of het onderwijs. 

2. Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

4. De locatie zorgt ervoor dat kinderen vaak hun handen wassen. 

5. Na een schooldag gaan kinderen direct naar huis of de BSO.  

Oranje gebieden. 

Kinderen van de basisschool (4 tot en met 12 jaar) die terugkomen van vakantie uit een oranje of 

rood gebied vanwege corona-uitbraak, mogen gewoon naar school. Komt u als ouders/verzorgers uit 

een oranje of rood gebied, dan verzoeken wij u dringend 10 dagen in quarantaine te gaan en niet 

naar het kindcentrum te komen. Wanneer ouders/verzorgers in quarantaine zijn mogen kinderen van 

0-4 jaar niet naar de dagopvang komen. 

Verkoudheidsklachten. 

- Kinderen in de opvang of kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met 

verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben. 

- Als er gezinsleden zijn met neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling 

verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwdheid blijven de kinderen thuis. De 

gezinsleden laten zich testen. De GGD geeft dan verdere instructies. 

Brengen en halen. 

Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Als kinderen worden gebracht en gehaald 

dan gebeurt dat door één ouder/verzorger. Ouders/verzorgers gaan na het brengen/halen direct 

weer naar huis. Er blijven mogelijk extra regels gelden rondom het brengen en halen van kinderen, 

zowel binnen opvang als onderwijs. U ontvangt richtlijnen van uw locatie op welke wijze dit gaat 

plaatsvinden.  

Buiten spelen. 

De locaties bepalen zelf op welke manier het buitenspelen vorm gegeven wordt, zodat het 

buitenspelen op een veilige manier kan plaatsvinden. 
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Ouderavonden. 

Ouderavonden en oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. Er vinden geen 

ouderavonden plaats met grote groepen. Indien wenselijk zijn individuele gesprekken tussen 

leerkrachten/IB-ers en ouders/verzorgers, met in achtneming van de RIVM maatregen, mogelijk. 

Activiteiten/vieringen. 

Er vinden voorlopig geen activiteiten of excursies plaats buiten het kindcentrum. Vieringen vinden 

beperkt plaats, in kleinere groepen. Ouders zullen niet aanwezig zijn bij vieringen. Ook schoolkampen 

zullen tot nader bericht niet doorgaan. 

Gymlessen. 

Sinds 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Na de vakantie zullen de gymlessen 

weer op de ‘normale’ wijze aangeboden worden. Kinderen kleden zich om voor de gymlessen, maar 

er wordt na de gymlessen niet gedoucht. Houd er rekening mee dat uw kind makkelijke kleding 

draagt, zodat het geen hulp nodig heeft bij aan- en uitkleden. 

Luizencontroles. 

Er worden op de locaties geen luizencontroles gehouden. Ouders/verzorgers wordt verzocht hun 

kinderen regelmatig te controleren op luizen en zo nodig te behandelen. 

Vrijwilligers. 

Vrijwilligers zoals bijvoorbeeld brigadiers en bibliotheekouders mogen in overleg met de directie op 

de locatie komen, indien zij dat zelf willen en indien zij zich houden aan de RIVM richtlijnen. 

Hygiënemaatregelen. 

Hygiëne is in deze tijd extra belangrijk. Naast de standaard hygiënemaatregelen hanteren we op alle 

locaties daarom extra richtlijnen. Onder andere: 

 Regelmatig handen wassen, zowel voor medewerkers als kinderen; 

 Extra aandacht voor het schoonmaken van de toiletten; 

 Extra schoonmaken van contact oppervlakken zoals tafels banken en contactpunten zoals 

deurklinken en  lichtschakelaars. 

Ventilatie. 
Er is veel te doen geweest over ventilatie in schoolgebouwen en mogelijke risico's voor de 
verspreiding van het Coronavirus. Inmiddels is er door GOO een aanvullend onderzoek gestart naar 
de ventilatie(systemen) binnen onze kindcentra, specifiek op de mogelijke risico's voor de 
verspreiding van het coronavirus. In lijn met de kamerbrief van minister Slob d.d. 17 augustus 2020 
zullen wij de medezeggenschap (GOO raad/KC Raad) uiterlijk 1 oktober informeren over de 
resultaten van dit onderzoek en een eventueel daaruit voortkomend plan van aanpak. Na 
afstemming met medezeggenschap zullen wij per locatie ook ouders en personeel verder 
informeren. Los van het onderzoek zijn de pedagogisch medewerkers en leerkrachten voorzien van 
allerhande praktische tips om de ventilatie binnen onze gebouwen te verbeteren. 
 

Voor alle locaties geldt dat er locatie specifieke maatregelen genomen kunnen of moeten worden. U 

wordt in dat geval door de locatie op de hoogte gesteld. Wij hopen u hiermede voldoende 

geïnformeerd te hebben.  Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de teamleider(s) van uw 

kindcentrum.  

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur en directie van GOO 


