
 
 
Roelofarendsveen, 20 mei 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gisterenavond heeft de minister-president aangegeven dat de basisscholen vanaf 8 juni weer 
volledig opengaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus blijkt dat dit 
niet verantwoord is. We zijn heel blij dat dit besluit genomen is en ook heel blij dat we nog enkele 
dagen respijt hebben om het een en ander voor te bereiden. 
 
Dit besluit is door de overheid genomen, omdat de eerder ingezette, voorzichtig positieve 
ontwikkeling doorzet, waardoor er onder voorwaarden en met behoud van hygiëneregels meer 
ruimte ontstaat. Nog steeds dienen onderstaande RIVM-voorschriften in acht genomen te worden: 
 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar; 
• Er worden geen handen geschud; 
• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school; 
• Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school; 
• De leerkracht let erop dat leerlingen vaak hun handen wassen; 
• Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep; 
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 
We hopen dan ook vanaf 8 juni alle kinderen weer in de klas te verwelkomen.  
Dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni gaan de kinderen echter nog steeds de helft van de lestijd naar school. 
Gedurende die vier dagen verloopt dat volgens onderstaand schema, waarbij alleen de vrijdag 
anders is ten opzichte van het schema van de afgelopen twee weken. 
   

Ma 1-6 
Pinksteren, geen school  

Di 2-6  
Groep B 

Woe 3-6  
Groep A 

Do 4-6 
Groep B 

Vrij 5-6  
Groep A 

 
In beide scenario’s zal de organisatie m.b.t. het brengen en halen, het buitenspelen en de 
lunchpauzes ongewijzigd blijven. Het onderwijs zal in de week van 2 juni niet veranderen ten 
opzichte van de afgelopen twee weken. Vanaf 8 juni zal het onderwijs weer zoveel mogelijk op 
normale wijze plaats gaan vinden. De leerkrachten zullen zich zo goed mogelijk voorbereiden op 
weer een nieuwe fase in de Coronatijd. In de school zullen kinderen en medewerkers zich zo goed 
als mogelijk houden aan de richtlijnen, zoals hierboven beschreven. 
  
Wat de musical, kamp en afscheidsavond betreft wordt u geïnformeerd door de leerkracht van 
groep 8. M.b.t. de huiswerkopdrachten en het onderwijs in de klas wordt u door de 
groepsleerkracht(en) van uw kind/kinderen geïnformeerd. Verder zullen wij alles doen wat in ons 
vermogen ligt om weer zo goed mogelijk onderwijs aan uw kinderen te verzorgen.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Alex Rietbroek, directeur RKB De Roelevaer 

Lupinestraat 2 
2371 NK Roelofarendsveen 
Telefoon 071-331 36 32 
E-mail  de.roelevaer@ssba.net 
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