
 
 
 
Haaksbergen, 8 mei 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ik hoop van harte dat al uw gezinsleden en de mensen die u liefheeft, gezond zijn. Daarnaast hoop ik dat u 
samen met uw kinderen heerlijk heeft kunnen genieten van de zonnige meivakantie. 
Zoals u weet, zullen vanaf maandag 11 mei de basisscholen weer voor 50% open gaan. Fijn om te merken dat 
heel veel kinderen weer zin hebben om naar school te gaan! Ook wij zijn erg blij de kinderen weer te mogen 
verwelkomen. 
De directeur heeft u reeds laten weten hoe de organisatie van het onderwijs er uit zal komen te zien. Middels 
deze brief wil ik ook vanuit stichting Keender aandacht vragen  voor de richtlijnen rondom het opengaan van de 
scholen. 
 
De komende tijd staan we voor de uitdaging waar we binnen een 1,5 meter maatschappij, voor 50% onderwijs 
op school geven aan kinderen. We proberen hierbij zoveel mogelijk afstand te houden tot de kinderen, we 
schudden geen handen, we bepalen de groepssamenstelling op basis van de beschikbare ruimte, we wassen 
vaker onze handen, gebruiken meer papieren handdoekjes, pauzes houden we alleen met de eigen groep en de 
ouders/ verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school. 
Deze omschakeling is een klus die veel impact zal hebben op kinderen, ouders, onze medewerkers en het 
onderwijs. Hierbij blijven we ons houden aan de richtlijnen van de RIVM. 
 
Dat betekent voor ouders/ verzorgers het volgende: 

• Halen en brengen  
Maximaal één volwassene brengt de kinderen naar school en haalt ze weer op; 

• Schoolplein en school  
Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school; 

• Aanwijzingen personeel 
Volg aanwijzingen van het personeel op; 

• Vervoer  
Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school; 

• Afstand  
- Tussen kinderen: 1,5m afstand houden is niet nodig; 
- Tussen onderwijspersoneel en kind: preventief zoveel mogelijk 1,5m afstand; 

(minder afstand levert geen gevaar op, maar kijk wat er kan) 
- Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand; 

• Kinderen blijven thuis bij 
- Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38ºC en koorts; 
- Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft; 
- 24 uur klachtenvrij = weer naar school; 

• Risicogroepen  
Kinderen die tot de risicogroep behoren of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen 
thuisblijven. Neem hierover contact op met de directeur. 

 
Tijdens de meivakantie zijn we allemaal druk bezig geweest met de voorbereidingen van de herstart, ook op 
facilitair gebied. We hebben ervoor gezorgd dat er bij de ingang van iedere school een desinfectiezuil staat of 
zo spoedig mogelijk komt te staan, waar kinderen en medewerkers handen kunnen desinfecteren . Ook zal er 
dagelijks grondig worden schoongemaakt en zullen er voldoende papieren doekjes en zeep aanwezig zijn. 
Mochten hier vragen over zijn, neem dan gerust contact op met de directeur. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u allemaal heel veel succes en energie toe de 
komende tijd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Debby Verhoeve 
Bestuurder stichting Keender 


