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Corona-afspraken kindcentrum De Kim vanaf 31 augustus 
Vanaf 31 augustus zijn dit de belangrijkste afspraken en wijzigingen. Vanaf pagina .. kunt u de 
afspraken van 8 juni en 11 mei teruglezen.  
 
Maandag 31 augustus gaan we weer van start en we zijn blij dat we dat weer met complete groepen 
mogen doen. Dit kunnen we alleen blijven doen als we ons met elkaar aan bepaalde afspraken 
houden. We zullen er alles aan doen wat redelijkerwijs van ons verwacht mag worden om 
besmetting en verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. We hanteren daarvoor nog steeds ons 
protocol, gebaseerd op de richtlijnen vanuit de PO-raad en het RIVM.  
 
Over het algemeen geldt dat de afspraken, zoals die voor de zomervakantie golden, ongewijzigd 
blijven.  
 
De belangrijkste maatregelen op een rij: 

• Alle leerlingen gaan volledig naar het kindcentrum (hele groepen).  

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• Het kindcentrum zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

• Na onderwijstijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 
Leerlingen tot 6 jaar kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar het kindcentrum, behalve:  
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  
• als een huisgenoot van de leerling koorts heeft. 
 
• Kinderen worden naar huis gestuurd als zij tekenen tonen van verkoudheid, keelpijn, koorts e.d. 

Ouders worden gebeld mocht een kind deze verschijnselen onverwacht onder onderwijstijd 
krijgen. Ouders moeten bereikbaar zijn. 
 

• Indien een leerkracht ziek, verkouden e.d. is zijn de kinderen vrij, omdat invalkrachten bijna niet 
beschikbaar zijn. Binnenkort hoort u hoe wij hiermee zullen omgaan. 
 

• Maandag krijgen alle kinderen een koeltasje van het kindcentrum om een lunch in mee te 
kunnen nemen. De lunch wordt niet meer in de koelkast bewaard. Het gebruik van de koeltasjes 
voor de lunch is vanaf dinsdag verplicht. Wilt u ervoor zorgen dat het koeltasje is voorzien van de 
naam van uw kind? Het is de bedoeling dat dit tasje de rest van de onderwijsloopbaan mee gaat. 

 
Naar het kindcentrum/aanvang:  
• Ouders mogen niet op het plein en in het schoolgebouw om hun kinderen te brengen. Het hek 

gaat om 8.20 uur open. De kinderen mogen langs de ‘Kim-ingang’ het plein op (bij de flat) en 



 

meteen naar binnen. Ouders houden 1,5 meter afstand aan van elkaar en buiten het hek van het 
schoolplein. Kinderen die nieuw in groep 1 starten mogen om 8.15 uur via het hek van Dribbel 
gebracht worden. Zij worden door de leerkracht opgevangen en naar het lokaal begeleid.  

 
Naar huis/einde dag:  

• De kinderen van groep 1 t/m 3 worden door de leerkracht naar het hek gebracht en worden door 
de leerkracht naar de ouders gestuurd. Ouders bewaken zelf 1,5 meter afstand tot elkaar.  

• De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan na onderwijstijd direct naar huis of naar de BSO. 
 
Overige afspraken: 

• Alle communicatie met ouders zal zoveel mogelijk telefonisch, via e-mail of Teams plaatsvinden. 

Ouders mogen alleen op uitnodiging in het gebouw komen.  

• De informatieavonden voor groep 1 t/m 8 gaan niet door. De ouders krijgen informatie middels 

een informatiebrief.  

 
 

Afspraken kindcentrum De Kim vanaf 8 juni 
 
We kunnen u melden dat alle huidige afspraken grotendeels blijven gelden vanaf maandag 8 juni. Dit 
zijn de grootste veranderingen vanaf 8 juni:  

• We blijven in shifts werken, maar nu met de gehele groep: 
8:20 – 14:00 uur: groep 1/2a – groep 3 – groep 4 – groep 6/8 
8:30 – 14:10 uur: groep 1/2b – groep 7 – groep 5 

• Trakteren is weer toegestaan. We willen u vragen een voorverpakte traktatie te kiezen (niet 
zelf inpakken. maar verpakt in de winkel). De kinderen mogen niet de klassen rond. 

• Gymlessen op donderdag mogen weer, maar dan buiten (op/rond het basketbalveld bij de 
Develhal). 

• De gymles op vrijdag vervalt tot aan de zomervakantie. 
• In de lokalen zal goed geventileerd worden. Als het een wat ‘koudere’ dag is, kunt u daar 

rekening mee houden door uw kind bijv. een vest mee te laten nemen. 
• Er is weer schoolmelk (voor kinderen met een abonnement) vanaf dinsdag 9 juni (maandag 

nog even zelf zorgen voor drinken). 
• Alle geleende Chromebooks moeten weer meegenomen worden naar het kindcentrum en 

blijven op het kindcentrum. 
• De noodopvang komt te vervallen. 
• Alle andere afspraken blijven zoals in het eerdere protocol met u is gecommuniceerd. 

 
 



 

Afspraken vanaf 11 mei (worden doorgezet vanaf 8 juni)  
 
Algemeen 

• Ouders die hun kinderen komen halen voor bijzondere activiteiten bellen aan en mogen niet 
naar binnen. Zijn er kinderen/groepen/leerkrachten op het plein dan niet aanbellen en 
doorgeven aan de leerkracht die buiten staat. 

 

• Ouders zorgen bij jongere kinderen ervoor dat kleding zelfstandig aan- en uitgetrokken kan 
worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.).  
 

• De kinderen moeten een tas hebben waarin het tussendoortje, lunchpakket en drinken blijft 
zitten (dus niet in de koelkast). Daar kan ook het werk, potloden, pennen e.d. in gedaan 
worden. Net als in het voortgezet onderwijs.  

• Spelmateriaal/ speelgoed van thuis blijft thuis. 
 

• Kinderen worden naar huis gestuurd als zij tekenen vertonen van verkoudheid, keelpijn, 
koorts e.d. Ouders worden gebeld mocht een kind deze verschijnselen onverwacht onder 
onderwijstijd krijgen. 
 

• Vanaf groep 6 gaan de kinderen zelfstandig naar het kindcentrum en worden niet gebracht. 
’s Middags gaan zij weer zelfstandig naar huis.  
De uitzondering geldt voor kinderen die verder dan twee kilometer wonen; zij mogen 
worden gebracht. Wegbrengen mag dan met de auto. Auto’s parkeren en kinderen stappen 
uit en nemen vanuit de auto afscheid. Of maak gebruik van de Kiss and Ride strook. 

 
Naar De Kim/ aanvang 

• Op het plein staan vakken per groep aangegeven. Leerkrachten ontvangen kinderen in een 
eigen vak en zien toe op de regels. Collega’s die geen groep hebben staan bij het hek en zien 
toe op de regels. Ouders mogen niet op het plein en in het gebouw. 

 

• We werken in de volgende shifts: 
8:20 – 14:00 uur: groep 1/2a – groep 3 – groep 4 – groep 6/8 
8:30 – 14:10 uur: groep 1/2b – groep 7 – groep 5 
 

• Het hek gaat om 8:15 uur open voor de eerste shift. De leerlingen gaan dan naar hun eigen 
vak. Het hek gaat om 8:25 uur open voor de tweede shift. De leerkrachten gaan dan naar hun 
eigen vak. 

 

• Alle groepen gebruiken de ingang op het grote plein aan De Kim kant. De kinderen van groep 
3 t/m 5 mogen worden gebracht, maar ouders komen niet op het plein en nemen direct 
afscheid. 



 

 
Naar huis/ einde dag 

• Ouders die moeten wachten op kleuters die naar huis gaan wachten op het grasveld voor het 
kindcentrum. De voetpaden zijn looproute. Kleuters worden door de leerkrachten naar het 
hek van Dribbel gebracht en worden door de leerkracht naar de ouders gestuurd.  
 

• De andere groepen verlaten het plein via het hek van De Kim. 
 

• Er worden geen gesprekken gevoerd met ouders op het kindcentrum. Gesprekken met 
ouders worden telefonisch gevoerd of op een andere, digitale manier.  
 

• Indien de leerkracht ziek, verkouden e.d. is zijn de kinderen vrij, omdat invalkrachten niet 
beschikbaar zijn. 
 

• Bij het parkeren en op looproutes op voetpaden moeten ouders zelf rekening houden met 
elkaar en het doorgaande verkeer. Dit is voor ons niet te organiseren, omdat dit buiten het 
schoolterrein valt. 

 
Dagindeling 

• De schooldagen gaan weer meer terug naar ‘normaal’. 
 

• Op de schooldag is er ook aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling (lessen 
Kanjertraining).  
 

• Buiten spelen gebeurt aan de hand van een rooster. Afgestemd op de Twee Wieken. 
 
In de klas 

• De kinderen houden 1 ½ meter afstand naar de leerkracht.  
 

• Thuis moeten de kinderen handen wassen vóór ze naar school gaan, bij binnenkomst in het 
lokaal handen wassen met zeep. 
 

• Als het werk van kinderen klaar is en moet worden nagekeken, dan wordt dat op een 
speciaal daarvoor aangewezen tafel neergelegd. 
 

• Bij elke tafel  heeft het kind zijn eigen jas en tas met boeken, schriften, pennen, potloden e.d. 
(net als voortgezet onderwijs). Geen stiften/scharen bakken. 
Kleuters doen hun jas en tas in hun luizenzak. 
 

• Het brood, tussendoortje en drinken blijft in eigen tas. 
 



 

• Voor de lunchpauze wordt er handen gewassen. 
 

• Kinderen mogen geen eten/drinken delen. 
 
Schoonmaak gebouw/hygiëne 

• In alle toiletgroepen zijn papieren handdoekjes en zeep beschikbaar.  
 

• Elke dag worden na schooltijd alle tafels, toiletten en deurknoppen schoongemaakt. 
 
 
 
We hopen op uw medewerking om bovenstaande goed te laten verlopen. Met elkaar kunnen we 
ervoor zorgen dat we kinderen en medewerkers op een veilige manier weer naar het kindcentrum 
kunnen laten komen.  
 
Als er iets is wat er de afgelopen periode met uw kind is gebeurd (een vervelende gebeurtenis, 
gezondheidsklachten, etc.), dan kunt u dit aan de leerkracht(en) van uw kind doorgeven. We vinden 
het belangrijk om daar aandacht voor te hebben als de kinderen weer in de groep zitten.  
 


