
  

 
Veldhoven, 21 augustus 2020 
 
 
Beste ouders, 
 
De vakantie loopt ten einde. Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar. Hopelijk heeft u genoten 
van een fijne en gezonde vakantie. We kijken ernaar uit om alle leerlingen maandag weer te ontmoeten. 
Door middel van deze brief willen we opnieuw een aantal afspraken bij u onder de aandacht brengen 
dat van belang is om het schooljaar prettig te kunnen starten. 

Het uitgangspunt blijft hetzelfde: we streven naar een zo veilig mogelijke school, waarbij we de 
gezondheid van leerlingen, ouders en collega`s zoveel mogelijk kunnen waarborgen. We vragen u deze 
brief goed door te lezen.  

Richtlijnen RIVM 
Uitgangspunt blijft dat wij de richtlijnen van het RIVM hanteren. Vanuit het RIVM wordt aangegeven dat 
leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden. Tussen volwassenen onderling moet 
wel afstand gehouden worden en tussen leerlingen en volwassenen dient preventief waar mogelijk 1,5 
meter afstand te worden gehouden. De beschikbare ruimte binnen en buiten het gebouw wordt zo 
optimaal mogelijk gebruikt, zodat zoveel mogelijk de voorgeschreven afstand gehouden kan worden. 

Het advies is nog steeds dat mensen die hoesten, verkouden zijn, niezen, keelpijn hebben, moeilijk 
ademen of koorts (> 38 graden) hebben, thuis blijven. Ook mensen die tijdelijk verminderde geur of 
smaak hebben, blijven thuis. Op het moment dat één van de gezinsleden benauwd is, of koorts heeft, 
blijft iedereen in het gezin thuis. U kunt uw kind ziekmelden door een mail te sturen naar 
admin.veldhovenmidden@veldvest.nl. 

Dit betekent het volgende: 
- leerlingen die bovenstaande klachten hebben, thuis blijven. Leerlingen uit de kleutergroepen die 

alleen neusverkoudheid hebben, mogen wel naar school; 
- op het moment dat één van de gezinsleden (ook broertjes en zusjes) koorts heeft, of last van 

benauwdheid, blijven alle gezinsleden thuis; 
- zodra de leerling of het gezinslid meer dan 24 uur klachtenvrij zijn, mag de leerling weer naar 

school komen; 
- op het moment dat een leerling op school klachten krijgt, wordt de ouder gebeld en dient het 

kind meteen opgehaald te worden. 

Schooltijden en buitenspelen 
Vanwege de voortzetting van de corona maatregelen zijn ouders niet welkom op het schoolterrein en in 
het gebouw. Dit betekent dat u uw kind afzet tot aan de rode markeringen die aangebracht zijn op de 
grond. Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk dat er maar één ouder de kinderen naar school brengt en 
daarna meteen het gebied rondom de school verlaat.  

 
Ophalen en wegbrengen 

De groepen 1-2 worden buiten door de eigen leerkracht op de aangegeven tijden gebracht en 
opgehaald. We verwachten de kleuters op de volgende momenten:   

groep KA (blauwe vak) en groep KB (groene vak): 08.15 uur - 08.20 uur;                                                                 
groep KC (blauwe vak) en groep KD (groene vak): 08.20 uur - 08.25 uur;   
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Voor het ophalen van de kleutergroepen op maandag, dinsdag en donderdag geldt:  

Groep KA (blauwe vak) en groep KB (groene vak): 14.45 uur – 14.50 uur;                                                               
Groep KC (blauwe vak) en groep KD (groene vak): 14.50 uur – 14.55uur;  

Voor het ophalen van de  kleutergroepen op woensdag en vrijdag geldt:   

groep KA  (blauwe vak) en groep KB (groene vak) : 12.00 uur - 12.05 uur;                                                                   
groep KC (blauwe vak) en groep KD (groene vak) : 12.05 uur - 12.10 uur;   

Let op! De groepen 3 worden de eerste 2 weken door de groepsleerkracht om 8.25u opgewacht op de 
grote speelplaats en lopen gezamenlijk via de trap naar boven. 

De groepen 4, 5, 6 en 8 lopen zelfstandig naar binnen tijdens het inloopkwartier. De groepen 4 komen 
via de zij ingang van de grote speelplaats naar binnen en naar buiten. De groepen 5, 6 en 8 nemen de 
buitentrap aan de achterzijde van de grote speelplaats.   

De groepen 7 hanteren op locatie De Rank uiteraard ook een inloopkwartier tussen 8.15u en 8.30u.  

Om 15u zijn de groepen 3 t/m 8 uit en komen onder begeleiding van de groepsleerkracht naar buiten. 
 
Contact met ouders 

- Ouders komen, zonder afspraak, niet in het schoolgebouw of op het speelplein; 
- bij hoge uitzondering kunnen individuele oudergesprekken, na het toepassen van een triage, na 

schooltijd op school plaatsvinden op afspraak. Een afspraak is uiteraard altijd mogelijk via 
telefoon of beeldbellen (MS teams); 

- leerlingen komen zelfstandig naar school of worden door maximaal 1 ouder gebracht; 
- ouders houden uiteraard minimaal 1,5 meter afstand van andere ouders; 
- op dit moment onderzoeken we in hoeverre het mogelijk is, binnen de geldende richtlijnen, een 

ontmoetings- c.q. kennismakingsavond te organiseren voor ouders. Hierover ontvangt u op 
korte termijn aanvullende informatie. 

 
Bewegingsonderwijs  
Het gebruik van de gymzalen vraagt nog de nodige afstemming met de gemeente Veldhoven. Hierover 
ontvangt u spoedig de nodige informatie. Tot zover zullen de gymlessen zoveel mogelijk buiten gegeven 
worden of een andere invulling krijgen. 
 
Verjaardagen 
Voor het vieren van verjaardagen zijn alleen voorverpakte traktaties toegestaan en helaas kunnen 
ouders niet bij de viering in de groep aanwezig zijn. 
 
Hygiëne 
Wat betreft de hygiëne gelden de volgende afspraken: 

- in ieder lokaal zijn desinfecterende gel, handzeep, oppervlaktespray en papieren handdoekjes 
aanwezig; 
er worden structureel momenten gepland in het dagrooster om meerdere keren per dag de 
handen te wassen; 

- naast de reguliere schoonmaak wordt er twee keer per dag extra gepoetst (toiletten, 
deurklinken, trapleuningen etc.); 

- in de klassen worden de deurklinken en andere contactpunten meerdere malen per dag 
schoongemaakt. Daarnaast worden toetsenborden, I-pads, speelleermaterialen en andere 
gebruiksvoorwerpen en apparaten in de school extra schoongemaakt; 



  

- de drie regels m.b.t. hoesten en niesen, papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen 
blijven centraal staan. 

We gaan ervan uit dat we met bovenstaande maatregelingen de veiligheid van leerlingen, ouders en 
personeel zo goed mogelijk kunnen waarborgen. Uiteraard wensen wij u een fijne start van het 
schooljaar toe en voor de leerlingen veel educatief plezier. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u zich 
wenden tot de leerkrachten van uw kind of de directie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Directie Basisschool EigenWijs, 
 
Erna Verhoef 
Nilgün Akinci 
Mieke Geutjens 
 


