
                                                                                                                 
 
                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 

                                                                                                                        
  
                                                                                                                                    
 

 
 
 
Kath. Jenaplanonderwijs  

Ceelman van Ommerenweg 5 

6711 JD Ede 

tel. 0318 – 616098   
directie.kds@skovv.nl 

 

Ede, 27 augustus 2020 

 

Betreft: Start schooljaar 2020-2021 

 

Beste ouder / verzorger, 

 

Het nieuwe schooljaar gaat weer starten en deze week heeft het team alles weer 

in orde gebracht om maandag 31 augustus te kunnen starten. 

Wij hopen dat u heeft genoten van een welverdiende (maar wellicht ook een 

bijzondere) zomervakantie. 

Zoals al gemeld bij de volledige herstart medio mei, loopt het protocol gewoon 

door. Wij zullen nog steeds de maatregelen van het RIVM en de overheid volgen. 

Heeft uw kind koorts en/of andere (verkoudheids)klachten dan blijft uw kind 

thuis. Bij koorts vanaf 38 graden blijven ook de huisgenoten thuis. Snotterende 

kleuters (4, 5 en 6 jaar) zijn wel welkom. Mocht uw kind onder schooltijd 

klachten krijgen dan zullen wij met u telefonisch contact opnemen en laten wij 

uw kind door u ophalen. 

Extra aandacht zal er op school (zoals al gemeld in de brief van onze bestuurder 

die ik heb gemaild op 20 augustus) zijn voor het ventileren van de stamgroepen 

en de school. Er wordt extra geventileerd en dan met name voor en na schooltijd 

en in de pauzes. 

Hieronder de (praktische) afspraken die de komende periode tot de 

kerstvakantie gelden. Een aantal afspraken zijn aangepast. 

Het verzoek om deze afspraken ook door te geven aan verzorgers en anderen. 

 

Ouders in de school  

Halen en brengen  

Hoewel dit tegen onze visie indruist, zijn ouders tijdelijk niet welkom in de 

school. We vragen ouders gedurende deze tijd hun kinderen op ruime afstand 

van de deur af te zetten. Als grens gebruiken wij het verharde gedeelte van het 

schoolplein of voor ons bijgebouw. Ouders mogen niet op het schoolplein komen. 
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Ouders van de groepen 3 t/m 8 zetten hun kind af bij de stoep of op de 

parkeerplaats. Ouders van de kleutergroepen kunnen hun kind op het 

schoolplein tot aan de kleuterdeur afzetten.  

We vragen ouders buiten te wachten tijdens het ophaalmoment om 15:00 uur 

en op woensdag om 12:30 uur. De stamgroepleiders zullen hun kinderen 

begeleiden naar de deur en kijken of de kinderen worden opgehaald. Voor de 

kleuters loopt de juf mee naar buiten en zal toezien dat hun ouder / verzorger 

hen ophaalt. We vragen ouders ook rekening te houden met de richtlijnen van 

het RIVM en onderling de 1.5 meter afstand regel te hanteren.  

Praktische zaken 

- We gaan de normale schooltijden naar school. 

- De kinderen blijven zoveel mogelijk allemaal op school over. Ouders 

hoeven daardoor maar 1x naar school om hun kind te brengen en 1x om 

op te halen. De TSO krachten mogen weer naar school en er zal een 

rooster komen, zodat niet alle stamgroepen tegelijk buitenspelen. 

Gezien de grootte van ons schoolplein zal het steeds in zes stamgroepen 

zijn. Zes stamgroepen eten eerst met de leerkracht en spelen dan buiten. 

De anders zes stamgroepen spelen eerst buiten en gaan dan eten. Het 

buitenspelen is onder toezicht van de overblijfkrachten. Per bouw zal 

hiervoor een rooster worden opgesteld. Er zal ook een rooster zijn voor 

het buitenspelen per bouw in de kleine pauze. 

- De kinderen verzamelen buiten om 08.20 of na een pauze. De 

stamgroepleider haalt de kinderen ‘s ochtends om 08.25 uur buiten op en 

loopt met de stamgroep naar binnen. Er is voor elke stamgroep een vaste 

afgebakende plek op het schoolplein. Stamgroepen met een eigen deur 

verzamelen niet op het schoolplein, maar bij de deur van hun lokaal. Dit 

geldt voor de stamgroepen 5/6, de Jungle, Hollywood en de Stampertjes.  

Voor de onderbouw zal er een inloop zijn van 08:20 uur - 08:30 uur. 

Kinderen kunnen dan (zonder ouder) zelf naar binnenlopen. 

Stampertjes via de (nood) deur van hun lokaal, Berenbos en Teigetjes via 

de kleuteringang. De leerkracht vangt de kinderen op bij de deur. 

Aan het eind van de dag gaan de kleutergroepen van de Teigetjes en het 

Berenbos met hun juf naar buiten. Daar wachten de kinderen op een 

seintje van de leerkracht voordat ze naar hun ouder lopen. De kinderen 

van de Stampertjes blijven in hun lokaal en de stamgroepleider geeft daar 

aan wanneer een kind naar zijn/haar ouder/verzorger mag gaan. 

- Jassen en tassen worden weer gewoon aan de kapstokken gehangen.  

- Gymnastieklessen worden weer opgepakt met in acht neming van het 

hygiëneprotocol van het RIVM. Gymmen in de sportzaal is weer mogelijk, 

alleen het houden van afstand met de stamgroepleider is een lastig punt. 

Er zal gekeken worden op welke wijze wij het beste onze gymlessen 

kunnen verzorgen. Mogelijk worden enkele gymlessen binnen gegeven en 

sommige gymlessen buiten. 

- Voor de kleuters: graag kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan 

worden en makkelijk kan worden vastgemaakt bijv. knopen van broeken, 

klittenband e.d. 



- Na een pauze, gymles of buitenactiviteit vragen we de kinderen hun 

handen te wassen.  

- We vermijden zoveel mogelijk fysiek contact en zullen daarom geen 

handen schudden, high-fives geven als de kinderen binnenkomen of naar 

huis gaan.  

- Er wordt door het RIVM en de overheid dringend geadviseerd  

terughoudend te zijn met het organiseren van schoolreisjes, 

schoolkampen, vieringen, musicals. Plannen zullen altijd eerst worden 

afgestemd met onze bestuurder en met de MR van de KDS in achtneming 

van de afspraken vanuit het protocol volledig openen basisscholen. 

 

Zieke collega’s en kinderen  

Kinderen komen naar school als ze niet verkouden zijn, geen koorts hebben of 

minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. Met milde klachten zoals verhoging vragen we 

ouders hun kind thuis te laten. Als een gezinslid ernstige klachten heeft of heeft 

gehad, dienen alle gezinsleden thuis te blijven. Ook voor de teamleden van de 

Koning David School gelden deze regels. Je komt pas weer werken als je 24 uur 

klachtenvrij bent geweest. Kleuters die alleen snotteren mogen wel naar school. 

Vervanging 

Als een stamgroepleider ziek is dan vragen wij bij de vervangingspool een 

vervanger aan. Als er geen vervanger beschikbaar is dan zal de stamgroep die 

dag thuis moeten blijven. Er worden geen stamgroepen of kinderen verdeeld 

over andere stamgroepen. 

Oudergesprekken en gesprekken met externen 

Het is weer mogelijk om in de school gesprekken te voeren met ouders en 
externen. Er is een registratieplicht bij de ingang. Bezoekers en ouders melden 
zich eerst bij het raam van de directiekamer. De voordeur zit vanaf half negen 

op slot. Er kan dan een triage worden gedaan en u kunt aangeven waarom u de 
school komt bezoeken. Komt u iets afgeven dan zorgen wij dat het op de juiste 

plek zal komen. 
 
Handen wassen, hoesten of niezen 

Wij zullen er als school voor zorgen dat wij op een veilige manier kunnen werken 

met kinderen. In alle stamgroepen en gezamenlijke ruimtes worden extra 

hygiëne maatregelen getroffen. U moet hierbij denken aan: 

Papieren handdoekjes en zakdoekjes, desinfecterende gel in alle stamgroepen, 

extra schoonmaak van toiletten en deurklinken, tafels en gebruiksmateriaal. 

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om 

besmetting te voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-

60 seconden. De stamgroepleiders en de kinderen wassen regelmatig de 

handen. Elke keer bij de start van de dag, bij binnenkomst en na elke pauze. 

Kinderen krijgen dagelijks instructie om de handen goed te wassen. Handen 

drogen we af met papieren wegwerphanddoeken.  

 



Eten en drinken   

 Iedereen moet goed zijn handen wassen voorafgaand aan een eetmoment 

(kleine pauze en lunch) 

 We delen geen voedsel of drinken met elkaar 

 Trakteren is weer toegestaan mits verpakt en klein. Kinderen trakteren 

niet meer de ander juffen of meesters. 

 We vragen ouders makkelijk te openen drinkbekers of bakjes mee te 

geven 

 De kinderen eten en drinken aan hun eigen tafel, ook tijdens de kleine 

pauze 

 Voor de kleuters: Zorg dat kinderen eten en drinken mee krijgen dat 

gemakkelijk zelf kan worden “genuttigd”(geen lastige bekers, maar pakjes 

e.d., schoongemaakt fruit) 

 

Wilt u een stamgroepleider of de directie spreken dan verzoeken wij u om een 

mailtje te sturen of telefonisch contact op te nemen. Zij kunnen dan met u een 

afspraak maken of u telefonisch te woord staan.  

Ziekmeldingen graag telefonisch voor 09:00 uur doorgeven. 

 

Wij willen er met de kinderen en u er een mooi schooljaar van maken. 

Samen staan wij sterk en kunnen elkaar door deze tijd helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werner de Geest 

Koning David School 


