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Beste ouders, verzorgers, 
 

 

 
Graag informeren we u nader over afspraken rond de tijdelijke 
huisvesting van alle groepen tijdens de renovatie/ uitbreiding 
van het schoolgebouw.  
Onderwerpen zijn  

- het buitenspelen 
- plaatsen van fietsen  

- het naar binnen gaan 
- het halen en brengen, 
- de wijze van communiceren 
- mogelijkheid van overblijven, VSO en BSO 

Graag wil ik benadrukken dat het gehele project een bereidheid tot samenwerken en flexibiliteit vraagt 
van alle betrokkenen. Ik realiseer me dat de teams van de beide basisscholen en de medewerkers van 

Kober Kinderopvang de komende maanden impact gaan merken in de dagelijkse organisatie. Ik 
waardeer het bijzonder dat het overleg in gezamenlijkheid gebeurt en dat we als eindverantwoordelijken 
alle ontwikkelingen goed met elkaar monitoren!  

 

locatie Horizon:  groepen 1/2  en groepen 8 
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vervolg info locatie Horizon:   groepen 1/2  en groepen 8 
 

Afspraken rond voor het buitenspelen van de groepen 
• Groepen 1-2 spelen op hun geplande tijden op het voorplein aan de Kapelstraat of bij de 

extra speelplaats bij de Techniek-Werkplaats. 

• Groepen 8 (en 5) zullen hun speelkwartier hierop afstemmen. Ook zij spelen op het 

voorplein. 

• Alle kleutergroepen krijgen op woensdag hun gymles door de sportcoach Kevin in een 

speelzaal bij de Griffioen. Zij gaan hier onder begeleiding te voet naar toe.  

 
Afspraken rond welke ingangen onze leerlingen zullen gebruiken. 

• De leerlingen van de groepen 1-2 komen langs de hoofdingang naar binnen. Dat is de deur 

bij het kantoor van de directie (rechts van het gebouw aan de Kapelstraat). 

• De leerlingen van de groepen 8 komen langs de deur bij de aula naar binnen (midden 

gebouw aan de Kapelstraat). 

 
Afspraken waar onze leerlingen eventueel hun fietsen kunnen stallen. 

We adviseren om zoveel mogelijk te voet of (bij een langere afstand) met de fiets te komen.  

 

• Alle leerlingen uit de groepen 1/2, 5 en 8, die op de fiets komen, zetten die aan de lange 

zijde op het voorplein. Er zijn voldoende stallingsmogelijkheden.   

 
Afspraken waar de ouders hun kinderen kunnen halen en brengen.  

• De leerlingen van de groepen 1-2 worden gebracht via de  toegangspoorten aan de 

Kapelstraat. De kinderen kunnen zelfstandig de speelplaats op en naar binnen gaan. Bij de 

toegangsdeur zal een collega de kinderen opvangen en naar binnen begeleiden.  

• Bij het ophalen worden ouders verzocht of op de speelplaats (ter hoogte van de 

fietsenrekken) of op de stoep buiten de speelplaats hun kinderen op te halen. De kinderen 

komen per groep naar buiten (volgorde: groep Margreet, Carla, Eva, Marieke/Peggie en 

Dianne).  

• De leerlingen van de groepen 8 kunnen zelfstandig naar binnen en naar huis gaan.   
 

Afspraken rond het kunnen laten overblijven 

Ouders kunnen het overblijven regelen zoals ze gewend zijn. Of ze laten de kinderen thuis 

overblijven of het wordt geregeld via Kober Kinderopvang.  De schooltijden veranderen NIET 

op deze locatie! 

 

Afspraken rond VSO en BSO 

De ouders kunnen de voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang regelen zoals ze gewend 

zijn, via Kober Kinderopvang. De VSO en BSO zal op dezelfde wijze worden georganiseerd zoals 

nu.  
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Locatie Kinderopvang de Kornuiten: groepen 5  

 
 

Afspraken rond het buitenspelen van de groepen 
• De groepen 5 zullen hun speelkwartier op het voorplein aan de Kapelstraat houden (zie 

nummer 3). 

 
Afspraken rond welke ingangen onze leerlingen zullen gebruiken. 

• De leerlingen van de groepen 5 komen langs de voordeur van BSO de Kornuiten (Kober 

Kinderopvang) binnen (midden van het gebouw aan de Kapittelhof): zie nummer 1. In de 

hal is direct de trap naar boven. Er zal dagelijks een ‘deurwacht’ aangesteld worden 

(leerling) die de toegangsdeur kan openen. De beide groepen 5 zitten op de eerste en de 

tweede verdieping.  

 
Afspraken waar onze leerlingen eventueel hun fietsen kunnen stallen. 

We adviseren om zoveel mogelijk te voet of (bij een langere afstand) met de fiets te komen.  
 

• De leerlingen van de groepen 5, die op de fiets komen, zetten die aan de lange zijde op het 

voorplein aan de Kapelstraat. Er zijn voldoende stallingsmogelijkheden: zie nummer 3.  

 
Afspraken waar de ouders hun kinderen kunnen halen en brengen.  

• De leerlingen van de groepen 5 kunnen zelfstandig naar binnen gaan. Op de eerste en de 

tweede verdieping zitten de beide groepen 5 (zie nummer 2). Vanaf 8.30 uur is de inloop. 

De leerlingen zullen zelfstandig naar buiten gaan. Indien ouders de leerlingen willen 

opvangen, dan kan dit op het openbaar trottoir aan het Kapittelhof.  
 

Afspraken rond het kunnen laten overblijven 

De kinderen kunnen overblijven zoals ze gewend zijn. Dit wordt zoals gebruikelijk door Kober 

Kinderopvang geregeld. Er is ook de mogelijkheid dat de kinderen naar huis gaan. De 

schooltijden veranderen NIET op deze locatie! 

 

Afspraken rond VSO en BSO 

De ouders kunnen de voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang regelen zoals ze gewend 

zijn, via Kober Kinderopvang.  
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locatie Griffioen vast gebouw: groepen 6 (en 7)  
deze locatie kent aangepaste schooltijden 

 
 

Afspraken rond voor het buitenspelen van de groepen 
• De groepen 6 zullen hun speelkwartier op het voorplein aan de Schoolstraat houden, samen 

met de leerlingen van onze groepen 7 (zijn reeds gehuisvest in Griffioen). 

 
Afspraken rond welke ingangen onze leerlingen zullen gebruiken. 

• De leerlingen van de groepen 6 komen langs de deur van Kober Kinderopvang binnen (links 

gebouw aan de Schoolstraat): zie nummer 1. In lokaal nummer 2 zit groep 6a (meneer 

Stefan en meneer Edwin) en in lokaal nummer 3 zit groep 6b (juf Esther en meneer Edwin).  

 
Afspraken waar onze leerlingen eventueel hun fietsen kunnen stallen. 

We adviseren om zoveel mogelijk te voet of (bij een langere afstand) met de fiets te komen.  

 

• De leerlingen van de groepen 6, die op de fiets komen, zetten die aan de lange zijde in het 

fietsenruimte aan de Schoolstraat (zie nummer 4).   

 
Afspraken waar de ouders hun kinderen kunnen halen en brengen.  

• De leerlingen van de groepen 6 kunnen zelfstandig naar binnen gaan. Vanaf 8.15 uur is de 

inloop. De leerlingen zullen zelfstandig naar buiten gaan. Indien ouders de leerlingen willen 

opvangen, dan kan dat aan de Schoolstraat (trottoir).  Let op: u kunt hier niet uw auto 

parkeren (Kiss-Ride-zone).  
 

Afspraken rond het kunnen laten overblijven 

De kinderen kunnen overblijven zoals ze gewend zijn. Dit wordt zoals gebruikelijk door Kober 

Kinderopvang geregeld. Het overblijven zal in de eigen lokalen plaatsvinden. In samenspraak 

met alle betrokkenen zullen de kinderen eerst buitenspelen en aansluitend eten. Er is uiteraard 

ook de mogelijkheid dat de kinderen naar huis gaan.  

De schooltijden zijn aangepast op deze locatie! 

 

Afspraken rond VSO en BSO 

De ouders kunnen de voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang regelen zoals ze gewend 

zijn, via Kober Kinderopvang. De kinderen op locatie Griffioen hebben de VSO in de Kober 

ruimte (zie nummer 6). De BSO-kinderen zullen vanuit hun eigen lokaal (nummer 5) worden 

opgehaald door een vertrouwde Kober-medewerker en gaan ze in groepjes naar BSO de 

Kornuiten.  
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locatie Griffioen portocabins:  groepen 3 en 4  
deze locatie kent aangepaste schooltijden 

 
 

Afspraken rond voor het buitenspelen van de groepen 
• De groepen 3 en 4 zullen hun speelkwartier op het speelterrein aan de Julianalaan houden.  

 

 
Afspraken rond welke ingangen onze leerlingen zullen gebruiken. 

• De leerlingen van de groepen 3 en 4 komen langs de zijkant (links) van de portocabins naar 

binnen (gebouw aan de Schoolstraat): zie nummer 1. In lokaal nummer 2 zit groep 3a (juf 

Els en juf Elke)) en in lokaal nummer 3 zit groep 3b (juf Josine en juf Elke). Boven zit in 

lokaal nummer 5 groep 4a (juf Miriam en juf Inge) en in lokaal nummer 6 zit groep 4b (juf 

Esmeralda en juf Inge) 

 
Afspraken waar onze leerlingen eventueel hun fietsen kunnen stallen. 

We adviseren om zoveel mogelijk te voet of (bij een langere afstand) met de fiets te komen.  
 

• De leerlingen van de groepen 3 en 4, die op de fiets komen, zetten die aan de lange zijde in 

het fietsenruimte aan de Schoolstraat (zie nummer 4).    

 
Afspraken waar de ouders hun kinderen kunnen halen en brengen.  

• De leerlingen van de groepen 3 en 4 kunnen zelfstandig naar binnen gaan. Vanaf 8.15 uur 

is de inloop. De leerlingen zullen per groep naar buiten gaan met de leerkracht. Ouders 

kunnen de leerlingen opvangen vanaf het trottoir aan de Schoolstraat. De groepen 3 en 4 

zijn om 11.45 uur uit. De middagtijd start weer om 12.45 uur met de inloop.    
 

Afspraken rond het kunnen laten overblijven 

De kinderen kunnen overblijven zoals ze gewend zijn. Dit wordt zoals gebruikelijk door Kober 

Kinderopvang geregeld. Het overblijven zal in de eigen lokalen plaatsvinden. In samenspraak 

met alle betrokkenen zullen de kinderen eerst buitenspelen en aansluitend eten. Er is uiteraard 

ook de mogelijkheid dat de kinderen naar huis gaan.  

De schooltijden zijn aangepast op deze locatie! 

 

Afspraken rond VSO en BSO 

De ouders kunnen de voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang regelen zoals ze gewend 

zijn, via Kober Kinderopvang. De kinderen op locatie Griffioen hebben de vso in de Kober 

ruimte (zie nummer 6). De BSO-kinderen zullen vanuit hun eigen lokaal (nummer 5) worden 

opgehaald door een vertrouwde Kober-medewerker en gaan ze in groepjes naar BSO de 

Kornuiten. 
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contactmomenten tussen ouders en leerkrachten 
 
 
Het is van belang om tijdens deze periode goede afspraken te maken over het contact tussen ouders en 

leerkrachten. 
 
A. E-mail 
- Leerkrachten kijken ’s morgens tot 8.15 uur op hun school e-mail om eventuele berichten van ouders  
       te ontvangen.  
- Stuur altijd een leesbevestiging mee. Op die manier kunnen de leerkrachten snel veel mailtjes voor  

       gezien aangeven zodat u weet dat de leerkracht op de hoogte is. In een later stadium kan de  
       leerkracht eventueel uw mail nog beantwoorden. 
       Het emailadres van de leerkracht is als volgt opgebouwd: voornaam.achternaam@inos.nl dus bv    
       frank.opdebeek@inos.nl  

 
B. Ziekmeldingen/ bezoek artsen / andere mededelingen 

Als u uw kind ziek wil melden, een acuut bezoek aan een arts of iets anders belangrijks door wil geven 
dan kan dit op hetzelfde telefoon nummer als nu 076-5413200 of via de school-app.  
Eventuele andere meldingen die niet dringend zijn kunnen via de mail naar de leerkracht van uw kind.  

 
C. Gesprekken met ouders op aanvraag ouders / leerkrachten 

Als team willen we benadrukken dat ouders altijd welkom zijn om een gesprek te voeren, wel altijd op  
       afspraak en ná bevestiging via e-mail. Gezien de Coronatijd zullen we proberen zoveel de gesprekken  

       via meet af te spreken. 
 
D. Ouderavonden/ kind-oudergesprekken 
    Er zijn in de periode maart 2021 (gr 3-7), april 2021 (gr1-2) en juli (gr 3-7) gesprekken gepland.  
       Tegen die tijd zullen we u informeren op welke wijze we dit gaan organiseren.   
 

 

 

(mogelijke) aanpassingen van activiteiten 
 

Er zullen door de omstandigheden verschillende, gezamenlijke activiteiten worden aangepast of komen 
mogelijk zelfs te vervallen. Dit kan door de verscherpte richtlijnen vanuit het RIVM, maar ook doordat het 
organisatorisch lastig is om in gezamenlijkheid activiteiten te plannen.  
In bovengenoemde gevallen zullen we als team zoeken naar een goed alternatief programma/ activiteit. 
Dit doen we in samenspraak met de werkgroepen van de ouderraad.  

 
 
Het zullen spannende maanden worden, waarbij 
het allerbelangrijkste is dat de kinderen, de 
leerkrachten en de ouders er zo min mogelijk last 

van hebben en dat goed onderwijs gewaarborgd 
blijft! 

 
We gaan samen de klus klaren en we kijken 
uit als in augustus 2021 de oplevering is van 
het gerenoveerde gebouw en de mooie 
uitbreiding. Dan zijn we weer toekomst-
bestendig en kunnen we ons gaan 

voorbereiden op een nieuwe mooie uitdaging: 
het 100-jarig bestaan van de school (mei 
2022). 
 

Wordt vervolgd         
 

 
Met vriendelijke groet.                                              
Namens het team,  
Frank Op de Beek                                                                    
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