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Gouda, 8 mei 2020 

 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

 

Op D.V. 11 mei hopen we, met de helft van de kinderen, onze onderwijsactiviteiten op school weer te 

beginnen. Een bijzonder moment waar we naar hebben uitgekeken… al is het nog steeds in bijzondere 

omstandigheden. 

 

Al eerder is aangegeven dat we met de leerlingen zullen proberen in alle rust, met structuur en ruimte 

voor bezinnende momenten te starten. 

Laten we, ieder voor zich, niet vergeten dat de roepstem van de Heere nog steeds tot ons komt! Elke dag…  

 

Naast onze noodzakelijke dagelijkse arbeid is het onze plicht om met de kinderen ook steeds stil te staan 

bij onze levensreis en ons levensdoel. 

 

We willen u vooraf nog een aantal dingen (opnieuw) onder de aandacht brengen: 

 

Met betrekken tot de aankomst en het vertrek van de leerlingen: 

1. Laat kinderen die veilig zelfstandig naar school kunnen ook alleen gaan. 

2. Kom zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar school. 

3. Bij zowel het brengen als het halen is er geen mogelijkheid de draaicirkel bij school te gebruiken 

(een uitzondering geldt voor de schoolbusjes)! Er moet dus in de omgeving geparkeerd worden. 

Als kinderen veilig vanaf die parkeerplek naar school kunnen lopen is dat fijn! 

4. Kinderen die lopend zijn, kunnen bij zowel de aankomst als bij het vertrek ook gebruik maken van 

de voetgangersingang /uitgang aan de Graaf Florisweg-zijde. 

5. Mocht u (mee)fietsen en de kinderen willen afzetten, dan gaat u via de hoofdingang direct langs 

de fietsenstalling, via de nieuwe uitgang weer naar buiten. 

6. De kleuters worden daar door onze onderwijsassistenten opgevangen en naar de groepen 

gebracht. 

7. Bij het ophalen van de kinderen stellen de busjes zich op op het eigen parkeerterrein. Voor een 

veilige oversteek van de stoep naar de parkeerplaats maken we gebruik van een kortdurende 

tijdelijke afzetting. 

8. Ouders die hun kinderen met de auto ophalen, parkeren hun auto in de buurt en wachten op de 

aangegeven opstelplaats op hun kind(eren). 

9. Ouders die hun kinderen met de fiets ophalen wachten op de aangegeven opstelplaats op hun 

kind(eren). 

10. We vragen zowel leerlingen als ouders met hun kinderen het schoolplein zo snel mogelijk te 

verlaten via de hoofduitgang (of lopend via de uitgang aan de Graaf Florisweg-zijde)  

 

 

 

Berichtgeving periode gedeeltelijke schoolopening  (3) 



 

 

Nog enkele overige aandachtspunten ter herinnering: 

1. Denkt u nog aan het meegeven van de (werk)boeken en schriften op de eerste schooldag (en 

mogelijk ook de andere dagen als ze ‘heen en weer’ meegaan van school naar huis)? 

2. Maandag of dinsdag (afhankelijk wat de eerste schooldag van uw kind is) kunnen de 

bibliotheekboeken meegegeven worden. Er zijn alleen bibliotheekmomenten voor de leerlingen 

van groep 3 t/m 8 onder schooltijd. Ouders en externen kunnen de bibliotheek niet bezoeken! 

3. Er is, tot nader bericht, nog geen prentenboeken-bibliotheek. Wel mogen de gelezen 

prentenboeken door de kinderen bij de juf ingeleverd worden. 

4. Classroom blijft, zolang kinderen thuis werken en leren, het platform waar de opdrachten, 

nieuwsbrieven etc. van de groep van uw kind(eren) te vinden zijn. We doen dit om uw mailbox 

zoveel mogelijk te ‘ontlasten’. 

5. Op het algemene deel van Classroom (voor alle groepen), staat een instructievideo van meester 

Kole uit groep 5. Deze kan ook door kinderen uit andere groepen bekeken worden ter 

voorbereiding op het opnieuw naar school gaan in een bijzondere tijd. 

6. Er is, tot nader aankondiging, geen luizencontrôle. 

7. De Bijbelse geschiedenisvertellingen zullen, zolang er leerlingen thuis zijn, doorgang vinden via 

het ‘kerkdienstgemist-kanaal’ van de Gereformeerde Gemeente in Nederland - Gebrandyweg. 

 

We kijken er naar uit om de kinderen maandag en dinsdag weer welkom te heten op school! 

 

We maken opnieuw van deze gelegenheid gebruik om u hartelijk te bedanken voor uw waarderende 

woorden, mails, tekeningen, kaarten, etc. Die stroom is nog steeds niet uitgedroogd… 

 

Een hartelijke groet namens allen, 

 

 

M.J. Visser            

 

Alle genoemde momenten D.V. 


