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Velddriel, 28 april 2020 
Beste ouder/ verzorger, 
 

Vandaag heeft ons team, in overleg met de MR, een plan opgesteld met betrekking tot het onderwijs vanaf 
11 mei. Het uitgangspunt van dit plan is “Wat is het beste voor de leerling?”  De eerste schooldag zal in het 
teken staan van hoe het met uw kind gaat. Uw kind kan dan ook eventuele foto’s, tekeningen of 
knutselwerkjes gemaakt in de thuiswerkperiode, meenemen.  

Wij zullen in deze brief een beknopte weergave geven van onze organisatie. In een aparte bijlage zullen wij, 
voor degenen die daar behoefte aan hebben, een toelichting geven op onze keuze. 

Op 6 – 7 en 8 mei (na de vakantie) zullen de kinderen ook nog thuis zijn. Deze dagen gebruiken wij als 
inleverdagen van de Chromebooks en eventuele materialen die u van de leerkracht meegekregen heeft. Op 
deze dagen zullen de leerkrachten op school zijn om de klassen en de school in te richten volgens de 
richtlijnen van het RIVM. De ouders leveren de spullen in, er wordt door ons getekend voor ontvangst. De 
kinderen van groep 1 en 2 kunnen eventuele materialen op de eerste schooldag meenemen. 

Datum Tijd Groep  Waar 

Woensdag 6 mei 09.00 uur – 12.00 uur 5/6 Tafels aula 

Woensdag 6 mei 15.00 uur-  17.00 uur 7/8 Tafels aula 

Donderdag 7 mei 09.00 uur – 10.00 uur 3/4  Tafels aula 

 
Wij hebben ervoor gekozen om van 11 mei t/m 20 mei te werken volgens onderstaand schema: 

Datum School 

Ma    11 mei Groep 2 - 4 – 6 – 8 
Di      12 mei Groep 1 - 3 – 5 - 7  
Woe 13 mei Groep 2 - 4 – 6 – 8 
Don  14 mei Groep 1 - 3 – 5 - 7  
Vrij   15 mei Groep 2 - 4 – 6 – 8 
Ma   18 mei Groep 1 - 3 – 5 - 7  
Di     19 mei Groep 2 - 4 – 6 – 8 
Woe 20 mei Groep 1 - 3 – 5 - 7  
Don  21 mei Hemelvaart 
Vrij   22 mei  Vrij 

 
Wij zullen, in deze periode, op alle dagen gaan werken met een continurooster van 8.30 uur tot 14.00 uur. 
U zorgt er dus voor dat uw kind voor de kleine pauze en de lunch wat te eten en te drinken bij zich heeft.  

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende ingangen.  

Groep Ingang Ouders 

1 en 2 Via de speelplaats (rechts v/h lint) door de kleuteringang Ouders nemen afscheid op de stoep, 
komen niet mee naar het hek. 
Kinderen komen zoveel mogelijk 
zelfstandig (lopend) naar school. 

3 en 4 Door de hoofdingang  

5 en 6  Via de speelplaats (links van het lint) ingang bij DOEN 

7 en 8 Ingang Muggenheuvel  
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We hebben de dringende vraag om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen 
(zeker vanaf groep 5). Komt u uw kind naar school brengen, neem dan afscheid op de stoep (ook de 
kleuters). Brengt u uw kind met de auto naar school, neem dan afscheid in de auto. 

Bij het ophalen van uw kind zal er met een markering op de stoep aangegeven worden waar u kunt staan. 
Ga dus niet bij elkaar staan en kom ook niet te vroeg naar school. De kleuters zullen om 13.50 uur naar 
buiten komen, zodat er zo min mogelijk ouders elkaar tegenkomen bij het ophalen. Als uw kind naar buiten 
komt, ga dan ook meteen naar huis, blijf niet onnodig lang bij school staan.  

Wij hebben het dringende verzoek om tijdig aan te geven of uw kind hooikoortsklachten heeft. Stuur via 
SchouderCom een bericht naar de desbetreffende leerkracht, zodat deze tijdig op de hoogte is. Ook als u 
ervan uitgaat dat de leerkracht dit al weet, vragen wij u vriendelijk om dit voor de zekerheid nogmaals te 
doen.  

Als een kind ziekteverschijnselen vertoont, moet u uw kind thuishouden. Ook als gezinsleden 
ziekteverschijnselen vertonen, blijft uw kind thuis. Pas als uw kind of een gezinslid 24 uur klachtenvrij is 
mag uw kind weer naar school. In de bijlage is een flyer opgenomen waarop onze voorzorgsmaatregelen 
staan weergegeven volgens de richtlijnen van het RIVM.  

Mocht u overige vragen hebben over gezondheidskwesties m.b.t. uw kind of zit uw kind in de risicogroep, 
stuur dan een bericht via SchouderCom. Wij zullen in overleg met u bekijken wat we kunnen doen. 

Voor wat betreft de regeling met BSO ’t Veldmuisje verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. 

Wij begrijpen dat de komende periode ook weer een spannende en intensieve periode gaat worden. 
Voorlopig willen wij dit plan laten draaien van 11 mei t/m 20 mei. Daarna volgt weer een persconferentie 
waarbij we eventuele nieuwe aanpassingen door moeten voeren.  Wij zullen u hier weer tijdig van op de 
hoogte stellen. 

Natuurlijk blijven er vragen over de eindmusical, het schoolkamp van groep 8, rapporten, oudergesprekken 
etc. Dit zijn vragen waar we ons de komende periode over gaan buigen. Wij brengen u op de hoogte zodra 
wij hier antwoorden op hebben. 

Ik wil u er nogmaals op wijzen dat de onderbouwing/ toelichting op deze brief in de bijlage opgenomen is. 
Mocht u na het lezen van deze toelichting toch nog vragen hebben, neem dan contact op met ons via 
SchouderCom. 

Wij hopen u met deze brief voor nu voldoende op de hoogte te hebben gebracht van onze organisatie 
rondom de start op 11 mei. Wij wensen u nog een fijne vakantie en hopen alle kinderen vanaf 11 mei te 
kunnen begroeten op school. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Deken Wehmeijerschool 

 

  

mailto:dwsvelddriel@upcmail.nl
http://www.dwsvelddriel.nl/


 

 

DEKEN WEHMEIJERSCHOOL  •  VOORSTRAAT 126  •  5334 JW VELDDRIEL 

 (0418) 63 13 74    INFO@DWSVELDDRIEL.NL WWW.DWSVELDDRIEL.NL 

Bijlage  “Onderbouwing/ toelichting op onze organisatie” 

Zoals in de ouderbrief al aangegeven is, is ons uitgangspunt wat het beste is voor de leerling. Daarnaast 
willen de leerkrachten zo snel mogelijk zicht op het niveau van ieder kind na deze thuiswerkperiode. 
“Hebben de kinderen hun niveau vastgehouden? Waar staat mijn groep in zijn geheel? Moet ik terug in de 
lesstof of kan ik doorgaan waar ik gebleven was?” Dit zijn zomaar een aantal vragen die van belang zijn voor 
de rest van ons schooljaar.  

Natuurlijk hebben we bij onze overwegingen ook meegenomen wat het beste zou zijn voor de organisatie 
binnen een huishouden. De gezinssituatie werd natuurlijk meegenomen in onze overwegingen. Nu kun je 
onmogelijk het beste bereiken voor beide uitgangspunten. Wat het beste is voor het kind is niet per se het 
beste voor uw huishouden en vice versa. Dus werd het volgende ons uitgangspunt:  

“Wat is het beste voor de leerling en hoe kunnen we dit het meest passend maken voor een gezin?”. 

 

Organisatie 

De leerling moet 50% van de leertijd naar school. Daarbij moeten klassen gehalveerd worden. Wij hebben 
er daarom voor gekozen om, voor de komende periode, de combinatiegroepen uit elkaar te halen. We 
hebben al aangegeven dat we zo snel mogelijk zicht willen hebben op de ontwikkeling van de hele 
(individuele) groep. Op deze manier heb je dit het snelst. Mocht je de combinatiegroepen in stand houden, 
heb je minder snel zicht op de ontwikkeling van je groep m.b.t. de afgelopen thuiswerkperiode. 

Een andere positieve bijkomstigheid is dat door het uit elkaar halen van de combinatiegroepen, er 
leerkrachten zijn die op dat moment geen groep hebben (Arnold en Ans). Op het moment dat de 
groepsleerkracht ziet wat specifieke zorgbehoeften van leerlingen zijn, kunnen deze leerkrachten ingezet 
worden om leerlingen individueel of in kleine groepjes te begeleiden. 

Wij begrijpen dat er door de bovenstaande organisatie op school, een thuissituatie kan ontstaan dat steeds 
een van uw kinderen thuis is. Wij hebben er daarom voor gekozen om tijdelijk het continurooster in te 
zetten. Daardoor is er 1 breng en 1 haalmoment per dag. Tijdens de pauze eet uw kind o.l.v. een leerkracht 
in de klas, daarna is er nog ruimte om even buiten te spelen. 

In de tweede week nadat de school gestart is valt meteen Hemelvaart. De kinderen zijn op 21 en 22 mei 
dus vrij. In deze eerste 2 weken vallen dus 8 lesdagen. Dit houdt in dat uw kind 4 dagen naar school zal 
komen. Schema’s en tijden staan in de ouderbrief en komen ook op SchouderCom te staan. 

 

Huiswerk 

Doordat kinderen de ene dag op school zijn en de andere dag niet, zal er huiswerk meegegeven gaan 
worden. De leerkracht zal bekijken wat het huiswerk wordt. Dit wordt geen online programma en het zal 
wellicht ook niet zo intensief zijn zoals het in de thuiswerkperiode was. De leerkracht informeert u over het 
huiswerk van uw kind. 
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Veiligheid 

Het RIVM heeft aangegeven dat kinderen onderling geen afstand hoeven te houden van elkaar. De afstand 
tussen leerkracht en leerlingen moet wel 1,5 meter zijn. Wij zullen ervoor zorgen dat de kinderen in de 
groep toch uit elkaar zitten. Er zal in de klas een duidelijke markering zijn om de afstand tussen leerkracht 
en leerling te waarborgen. Zoals al eerder aangegeven zullen er leerkrachten zijn die leerlingen individueel 
gaan begeleiden. Ook hier zal de 1,5 meter in acht worden genomen. Er zullen ook schermen zijn van 
plexiglas voor het geval dat leerlingen extra instructie nodig hebben van de leerkracht. Er zal een tafeltje 
staan met daarop zo’n scherm. De leerling neemt daar plaats en de leerkracht kan vanaf de andere kant 
van het scherm de leerling begeleiden. Bij de kleuters zal geen scherm geplaatst worden. De leerkracht zal 
steeds proberen om de 1,5 meter maatregel toe te passen. Indien er toch contact nodig is tussen leerkracht 
en leerling, zullen er extra hygiëne maatregelen genomen worden (handgel, extra handen wassen, gebruik 
handschoentjes bij bijvoorbeeld verzorging van schaafwondjes etc.). 

Wellicht dat u de laatstgenoemde maatregel te ver vindt gaan. Let wel, wij moeten ook denken aan de 
veiligheid van onze leerkrachten en hun gezinsleden. Aangezien er nog steeds kansen zijn dat kinderen het 
virus over kunnen dragen, nemen wij liever het zekere voor het onzekere.  

Het RIVM heeft ook aangegeven dat kinderen van één groep pauze mogen houden met elkaar. Zij mogen 
echter niet met de kinderen van een andere groep spelen. Wij zullen daarom onze pauzes spreiden. Er is 
steeds één groep buiten in de pauze. Er zal gebruik gemaakt worden van een vaste routing bij het naar 
buiten gaan in de pauze. Kinderen van verschillende groepen komen elkaar hierbij niet tegen. 

 

Lunchpakket 

Zoals al eerder aangegeven zullen de kinderen op school lunchen. Een dringende vraag aan de ouders van 
de jongere leerlingen is om eten en drinken mee te geven wat kinderen zelf kunnen nuttigen. Geef 
bijvoorbeeld drinkbekers mee die makkelijk te openen zijn of juist pakjes drinken. Geef eten mee wat al 
gesmeerd, geschild etc. is.  

 

Hygiëne  

Bij binnenkomst in de klas staat een handgel pompje. Dit kinderen maken allemaal hun handen hiermee 
schoon. Iedere keer als je de klas verlaat gebruik je handgel. Bij binnenkomst idem dito. Na een 
toiletbezoek moeten zij natuurlijk hun handen wassen. Er staan ook zeeppompjes in de klassen. Kinderen 
en leerkrachten kunnen ook hun handen in de klas wassen. 

Binnen de school zullen regelmatig deurklinken, toiletten etc. extra worden schoongemaakt. Ook hebben 
de leerkrachten een desinfecterend schoonmaakmiddel in de klas waarmee zij, indien nodig, tussendoor 
extra kunnen schoonmaken. 

Zorg er, bij de jongere kinderen, voor dat uw kind kleding aan heeft waardoor ze zich zelfstandig op het 
toilet kunnen redden. Dus geen lastige knopen aan broeken of ingewikkelde strikken.  
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Brengen, halen en routing 

Doordat kinderen van verschillende groepen niet met elkaar in aanraking mogen komen, maken we gebruik 
van verschillende ingangen in de school. Daarom van ons de vraag om de kinderen zoveel mogelijk lopend 
naar school te laten komen. Als kinderen toch met de fiets komen, dan kunnen ze deze op de volgende 
plaatsen zetten: 

Groep 3 en 4 Voor de hoofdingang. 
Groep 5 en 6 Op de speelplaats. 
Groep 7 en 8  Op het parkeervak dat afgezet is met een lint. 
 

Ouders mogen niet op de speelplaats of in de school komen. Daarom neemt u afscheid van uw kind op de 
stoep. Uw kind loopt zelf naar de desbetreffende ingang. Komt u met de auto, neem afscheid in de auto en 
rij meteen door om opstoppingen te voorkomen.  

Vanaf groep 5 komen de kinderen (zoveel mogelijk) zelfstandig naar school. Wij begrijpen dat als u ver weg 
woont, u uw kind komt brengen met de auto. Blijf dan zelf in de auto en zet uw kind alleen af.  

 

Gezondheid 

Wij willen natuurlijk dat iedereen in goede gezondheid door deze periode heen komt. Dit kunnen we alleen 
als we ons allemaal aan alle maatregelen houden. Dit houdt dus ook in dat uw kind thuis moet blijven bij 
neusverkoudheid, niezen, lichte hoest, keelpijn, verhoging vanaf 38 graden. Kinderen blijven ook thuis als 
een gezinslid verkouden is en koorts heeft. Indien uw kind klachten krijgt op school wordt u gebeld om uw 
kind te komen halen. We verwijzen u hierbij ook naar de posters in de bijlage. 

 

Kinderopvang 

BSO ‘t Veldmuisje gaat ook weer open op 11 mei. Met hen is afgesproken dat de kinderen, op de dagen dat 

ze daar voor de coronacrisis kwamen, gewoon vanaf 14.00 uur terecht kunnen. Ook al zijn ze die dag niet 

op school geweest. 

Tussen de middag eten de kinderen op school. Dan is er dus geen opvang nodig. 

Als u al gebruik maakt van noodopvang, dan kunt u overleggen met het dagverblijf of uw kinderen daar 

kunnen blijven komen op de dagen dat ze niet naar school gaan. Mochten er problemen zijn rondom 

noodopvang dan kunt u contact opnemen met Conny Piels. Dit kan via info@dwsvelddriel.nl  of u stuurt 

een bericht via SchouderCom. We gaan dan samen kijken of we een oplossing kunnen vinden. 
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