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Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen en de kinderopvang maandag 
8 februari 2021 weer open mogen. Wij zijn blij dat we de kinderen weer mo-
gen ontvangen. Een stap richting hopelijk weer snel een ‘normale’ samenleving. Tegelijkertijd zijn we 
ons bewust van dat elke verruiming in de maatregelen kan leiden tot meer besmettingen. 
‘Gewoon’ openen van de scholen is niet het geval. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, 
zijn landelijk extra maatregelen voorgeschreven richting de scholen. De uitvoerbaarheid van de 
maatregelen is maatwerk. Op de verschillende kindcentra/scholen van Blosse, en zelfs binnen de 
scholen zelf, zullen verschillen zijn hoe het onderwijs vorm wordt gegeven of wordt georganiseerd. 
Wij vragen uw begrip voor deze variaties. We doen met elkaar wat we kunnen, maar kunnen niet het 
onmogelijke. 
 
Veiligheid 
De veiligheid en gezondheid van uw kind (-eren) en onze medewerkers is van grote waarde. Ondanks 
dat de besmettingscijfers dalen, blijft de ongerustheid t.a.v. bijvoorbeeld de Britse variant van het 
coronavirus. Ouders en medewerkers zullen elkaar bij het openstellen van opvang en onderwijs moe-
ten helpen om de veiligheid en gezondheid te behouden.  
We vragen u dan ook om uw verantwoordelijkheid te nemen en uw kind thuis te houden indien uw 
kind ziekteverschijnselen krijgt: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotse-
ling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38°C. Houd je kind(eren) ook thuis als een gezinslid: 
besmet is met corona, last heeft van moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts heeft boven 38°C. 
Neemt u contact op met de leidinggevende van de locatie en vertelt u wat er aan de hand is. In het 
geval dat er in een groep een positief getest iemand is, kind of personeelslid, moet de hele groep in 
quarantaine. Na 5 dagen kunnen kinderen die in quarantaine zitten getest worden. Bij een negatieve 
test mag een kind de volgende dag weer naar het kindcentrum. Als uw kind niet wordt getest, wordt 
een quarantaine tijd van 10 dagen aangehouden. In het ergste geval bij meerdere besmettingen op 
verschillende plekken moet het kindcentrum gesloten worden. 
De handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM wordt momenteel landelijk herzien. Zodra 
de nieuwe versie beschikbaar is, volgt verdere informatie. Tot dan verzoeken we u om uw kind bij 
verkoudheidsverschijnselen thuis te houden. Dit om te voorkomen dat de leerkracht van uw kind 
verkouden raakt en thuis moet blijven in afwachting van een testuitslag. In dit geval zou uw kind ook 
thuis komen te zitten, omdat wij ervan uit moeten gaan dat er geen invalkrachten meer beschikbaar 
zijn. 
 
Halen/brengen 
Ouders mogen nog steeds de school niet in en zo min mogelijk op het plein. 
Oudere kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar het kindcentrum en naar huis. Jongere kin-
deren mogen door 1 ouder/verzorger worden gehaald en gebracht; ouders mogen niet mee naar bin-
nen. Het is belangrijk dat u bij het brengen en halen zo min mogelijk contactmomenten hebt, denkt u 
ook buiten om de 1 ,5 meter. We willen u dringend adviseren om bij het brengen en halen van de 
kinderen ook buiten een mondkapje te dragen.  
Wij hervatten de oude looproute voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 en appelleren opnieuw aan 
uw verantwoordelijkheid om u aan deze looproute te houden.  
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 staan op het plein op de kinderen te wachten. U kunt uw 
kind van groep 1 of 2 overdragen aan de leerkracht. Loopt u dan aub meteen door naar het hek bij 
de fietsenstalling om het plein te verlaten. De ouders van de groepen 3 en 4 worden verzocht niet op 
het plein te wachten maar meteen door te lopen naar het hek bij de fietsenstalling. Voor het ophalen 
geldt hetzelfde. 
De kinderen van groep 6 t/m 8 gaan via de noodingang aan de Hoebelaan naar binnen. Zij blijven be-
neden wachten tot de leerkracht hen komt ophalen. De fietsen worden weer geplaatst aan de zijkant 
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van het gebouw, tussen de bosjes en de ramen. Woont u binnen een straal 
van 1 km, komt uw kind weer lopend naar school. 
 
Testen 
Het testen van uw kind(eren) is aan de ouders/verzorgers. Wij kunnen en wil-
len dit niet verplicht stellen.  
 
Maatwerk 
De kindcentra van Blosse liggen verspreid door Noord-Holland. Dit betekent nogmaals dat de invul-
ling van de maatregelen per kindcentrum kunnen verschillen. U kunt ervan op aan, dat alle maatre-
gelen die we nemen doordacht zijn vanuit de uitgangspunten veilig, verantwoord & uitvoerbaar. In-
formatie over school specifieke afspraken voor KC Sint Jan zijn hieronder te vinden. 
 
Onderwijs 
Wij hervatten de werkzaamheden in de units zoals gebruikelijk. Het groepsdoorbrekend werken 
wordt waar mogelijk beperkt. Volgende aanpassingen worden gemaakt om het welbevinden van de 
collega’s en de kinderen te waarborgen. 

- De hygiënemaatregelen worden aangescherpt en opnieuw onder de aandacht gebracht. 
- We proberen contacten te beperken en creëren zoveel mogelijk bubbels per unit. 
- De kinderen gaan per unit met pauze en lopen gespreid naar buiten en naar binnen. 
- De bovenbouwkinderen hebben een andere ingang 
- Gym wordt buiten gegeven, als het weer het enigszins toelaat 
- Voor verjaardagen voorverpakte traktaties. 
- Wij volgen het advies voor mondkapjes in groep 7 en 8 niet op. Als leerlingen in de boven-

bouw voor het eigen welbevinden een mondkapje willen dragen, dan mag dat uiteraard. 
- De leerkrachten dragen in de verkeersruimte een mondkapje  
- Wat externe begeleiding betreft zijn wij erg terughoudend. Dit gaat altijd in overleg met de 

leerkracht/directie. 
 
Quarantaine 
Mocht het zo zijn dat een of meerdere groepen niet naar school kunnen, om welke redenen dan ook, 
zal wederom onderwijs op afstand verzorgd worden. 
Als een kind in quarantaine moet gaan vanwege een besmette ouder/broer/zus e.d. wordt online 
werk klaargezet en kan de weektaak thuis opgevolgd worden. Het werk staat tenminste de volgende 
dag klaar. De instructiemomenten volgt het kind via Teams met de groep. 
Zieke kinderen worden uiteraard niet voorzien van thuiswerk. 
 
Dit alles zal wederom een groot beroep doen op onze flexibiliteit.  
En ja, het is spannend, maar toch ook weer een klein feestje want we gaan weer naar school! 
Hartelijk dank voor uw medewerking.  
Ook dit keer komen we samen een heel eind verder! 
 
 
Namens het team KC Sint Jan, 
 
Marion Kramer en Simone Rock 
 
 
 


