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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze Nieuwsraket willen wij iedereen uitvoerig 
informeren over de herstart van de school.  
Vanaf het moment dat we hoorden dat het 
basisonderwijs en de kinderopvang op 8 februari 
weer open zou gaan, hebben we met het team 
hard gewerkt aan de invulling hiervan. Hierbij 
hebben we houvast aan de protocollen die we via 
het ministerie van onderwijs, het bestuur in 
Deventer en de PO-raad krijgen. Op het moment 
van schrijven, zijn nog niet alle protocollen binnen. 
Toch willen we jullie  op de hoogte brengen hoe we 
komende maandag 8 februari willen starten. In het 
begin van de week dachten we dit op 
donderdagmorgen te kunnen realiseren, maar 
gezien alle laatste ontwikkelingen wilden wij 
iedereen in 1 keer goed en uitvoering berichten.  
 
 
 

 
VANUIT HET MINISTERIE 

 
Vanuit het ministerie is het volgende 
uitgangspunten opgesteld: 
 Het uitgangspunt is om het onderwijs op 

een verantwoorde manier te openen en 
tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te 
nemen de risico’s van verspreiding van het 
virus in het algemeen zo veel mogelijk tegen 
te gaan.  
Hiervoor zijn de volgende doelen opgesteld: 

 De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen 
zo klein en beheersbaar mogelijk maken. 

 Het beperken van contacten en 
reisbewegingen, zowel in als rondom de 
school, van zowel onderwijspersoneel, 
leerlingen en ouders 

 Een uitvoerbare praktische invulling, met 
regelruimte voor scholen en besturen: hoe 
bereiken we het bovenstaande, maar 
houden we het ook uitvoerbaar 

 
 PRAKTISCH VOOR DE SCHOOL 

Wat betekent dit praktisch voor de kinderen, 
ouders en personeelsleden van de Kleine 
Planeet. Hieronder een overzicht: 
 

 We verwachten alle kinderen maandag op 
school te zien. We weten dat veel kinderen 
hier erg naar uitkijken en wij hebben ook 
heel veel zin om de kinderen weer in de klas 
te hebben. 

 

 Het werk wat de kinderen hebben gemaakt 
tijdens het thuisonderwijs nemen ze 
allemaal op maandag mee naar school. Ook 
de geleende chromebooks en opladers 
moeten maandag weer naar school 
gebracht worden. 

 

MAANDAG 08 
FEBRUARI 

School weer open 

VRIJDAG 12 
FEBRUARI 

GEEN bosdag 

VRIJDAG 19 
FEBRUARI 

Studiedag team, kinderen vrij 

MAANDAG 22 
TOT VRIJDAG 
26 FEBRUARI 

voorjaarsvakantie 



 

 

 We zullen op school uiteraard aandacht 
besteden aan dit gemaakte werk, aan de 
beleving van het thuisonderwijs, aan het 
welbevinden van de kinderen en van de 
groep. We gaan niet “zo maar” over op de 
orde van de dag. We zijn ons er van bewust 
dat het voor de kinderen ook een hele 
vreemde en misschien wel moeilijke tijd is. 
Daar is veel aandacht voor. Mede omdat er 
ook dingen anders zullen gaan de komende 
weken. 

 
 

 BRENGEN EN HALEN 
 

 Om reisbewegingen en contacten tussen 
kinderen en ouders te beperken is er een 
richtlijn opgesteld om kinderen op 
verschillende tijden te brengen en te halen.  

 De breng- en haalplekken blijven het zelfde. 
De tijden zijn aangepast. Voor de Kleine 
Planeet ziet dit er vanaf maandag als volgt 
uit: 

 

 brengen halen 

Peuters (orion) 8.30/8.45 
uur  
 

12.15/12.30 
uur 

Onderbouw 
(groepen 
Maan,Poolster 
en Grote Beer) 

8.15 uur  13.45 uur 

Middenbouw 
(groepen 
Jupiter, Pegasus 
en Pluto 

8.30 uur  14.00 uur 

Bovenbouw 
(Galaxy, 
Supernova en 
Pulsar) 

8.45 uur 14.15 uur 

 
 

 Sommige ouders hebben kinderen in 
verschillende bouwen. Bij het brengen 
kunnen deze ouders de vroegste tijd 
aanhouden en kunnen de kinderen wat 
eerder in de groep terecht. Bij het halen 
vragen we de ouders om te wachten tot alle 
kinderen uit zijn. 

 
 Alle ouders wordt gevraagd om de kinderen 

met slechts 1 ouder te brengen en te halen. 
Kom niet te vroeg naar school en vertrek 
direct weer als je kind gebracht of gehaald 
is. 

 Aan bovenbouw-kinderen vragen we om zo 
veel mogelijk zelfstandig naar school te 
komen. 
 
 

 WERKEN IN GROEPEN 
  

 School moet zo normaal mogelijk zijn. Denk 
aan ritme, regels en werkwijze. De kinderen 
zijn in hun eigen groep, met hun eigen 
stamgroepleider. Er wordt in/met de groep 
samen gewerkt, gespeeld, gewerkt en 
gevierd. We willen dat kinderen van & met 
elkaar leren en zich vrij in de groep kunnen 
bewegen. Dit is hoe de kinderen en 
stamgroepleiders het gewend zijn en dit 
willen we dus ook realiseren na de 
heropening. 
 

 Dit houdt in dat er op DKP er geen 
cohortering (vaste kleine groepen/ koppels) 
in een stamgroep is. Vanuit de overheid is 
dit ook geen verplichting.  
 
 

 In de hele school wordt er wel gewerkt en 
gewandeld vanuit stamgroepbubbels. Dus 
zoveel mogelijk kinderen en teamleden met 
elkaar. Zoveel mogelijk in dezelfde ruimte. 
Er wordt ook apart buiten gespeeld met 



 

 

alleen de eigen groep. De gangen en 
gezamenlijke ruimtes worden slechts 
gebruikt door 1 groep tegelijkertijd. 

 
 Wel hebben we ervoor gekozen om de 

grote bovenbouwgroep Noorderlicht te 
splitsen in twee vaste kleinere groepen. 
Tom en Erna werken dus voorlopig met een 
vaste groep kinderen. 

 
 Mondkapje mag, maar hoeft niet. Dit geldt 

voor teamleden en kinderen (ook 7/8). 
 
 

 QUARANTAINE EN TEST 
 

 Uiteraard hopen we dat we niet in de 
situatie komen dat er kinderen of 
personeelsleden besmet raken, maar mocht 
niet toch het geval zijn dan volgen wij de 
landelijke richtlijnen. Belangrijk om te 
vermelden is dat ouders altijd beslissen 
over het wel of niet laten testen en/of 
vaccineren van jullie kinderen. De school 
kan en wil dit nooit verplichten!  

 
 Mocht er een besmetting plaatvinden op 

school kan de keuze om niet te laten testen 
wel invloed hebben op het aantal dagen 
quarantaine. We volgen de volgende 
richtlijnen: Als er een besmetting 
plaatsvindt, volgen school, leerlingen en 
ouders de instructies van de GGD. Dit geldt 
ook voor alle kinderen die hieronder vallen, 
ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als 
een kind positief wordt getest, de hele klas 
in thuisquarantaine gaat.   

 
 Kinderen en onderwijspersoneel kunnen 

zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en 
op dag 5 na het laatste contact met een 
besmet persoon laten testen in GGD-
teststraat of nog 5 dagen langer in 

quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies 
leidend. 

 
 

 VERDERE ALGEMEN RICHTLIJNEN 
Blijf thuis bij klachten passend bij het 
coronavirus. Al het onderwijspersoneel, 
leerlingen en andere aanwezigen in of bij de 
school moeten volledig klachtenvrij zijn en 
anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als 
een huisgenoot naast milde corona klachten 
ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last 
van benauwdheid heeft. Bij twijfel vinden 
we het fijn als je contact opneemt met de 
school. Samen kunnen we overleggen of het 
verstandig is dat een kind naar school komt. 
 

 Personeel houdt onderling 1,5 meter 
afstand. Personeel en leerlingen hoeven 
geen 1,5 meter afstand van elkaar te 
houden. Ook leerlingen hoeven onderling 
geen 1,5 meter afstand te houden.  
 

 Hygiënemaatregelen en ventilatie. De 
maatregelen rondom hygiëne en ventilatie 
blijven gelijk. We blijven actief aandacht 
besteden aan het handen wassen in de klas. 
Vanwege de ventilatiemaatregelen is het 
verstandig dat kinderen warm genoeg 
gekleed naar school komen. 
 

 Ouders komen niet de school in. Afspraken 
worden zoveel mogelijk telefonisch of 
digitaal ingepland. Je kunt altijd contact 
opnemen met de stamgroepleider of 
directie bij vragen.  

 
 Traktaties zijn nog steeds niet toegestaan. 

Wel worden verjaardagen in de groep 
gevierd. 
 



 

 

 Gym is nog een aandachtspunten hoe we/of  
dit gaan organiseren. We houden jullie 
hiervan op de hoogte. 
 

 
 BSO ( VOORSCHOOL EN NASCHOOLS) 

 
 De BSO ( VSO/NSO) blijft voorlopig gesloten 

en is de komende twee weken en de 
voorjaarsvakantie alleen open voor 
kinderen met ouders die een cruciaal 
beroep hebben en een contract met Dok 
13. Mocht je gebruik willen maken van deze 
regeling van de BSO, dan kun je dit 
aanvragen via Dok 13.  

 
 

 LANGERE TERMIJN: 
Bovenstaande maatregelen gelden in ieder 
geval tot de voorjaarsvakantie. We zijn van 
mening dat we op deze manier een goede 
start kunnen maken.  Wel zullen we 
dagelijks bekijken of de bovenstaande 
maatregelen praktisch uitvoerbaar zijn.  
 
Ook kunnen we nog niet voorzien of we met  
(veel) uitval te maken gaan krijgen omdat 
bijvoorbeeld leerkrachten thuis zitten met 
milde klachten. Of en hoe we dan weer 
kunnen overschakelen op thuisonderwijs is 
nog een vraagstuk.  

 
We gaan de komende twee weken voor de 
continuïteit voor de kinderen en houden 
jullie uiteraard op de hoogte als er dingen 
veranderen.  
 
Op de kalender staan er 
ontwikkelgesprekken gepland vanaf 8 
maart. Deze worden in ieder geval 
uitgesteld naar april. Dit heeft te maken 
met het uitstellen van de citotoetsen tot na 
de voorjaarsvakantie.  

 
 
 
 
 
 
 

 VRAGEN 
Misschien hebben jullie na het lezen van 
bovenstaand verhaal nog steeds vragen die niet 
beantwoord zijn. Vanavond is er gelegenheid om 
algemene vragen te stellen via de Wonder.me ( klik 
op de link) wonder me dkp - omgeving.  
 
Mochten het specifieke vragen zijn omtrent jullie 
kinderen, dan kun je beter via de mail contact 
zoeken (e.vandenberg@dekleineplaneet.nl) 
(y.hendriks@dekleineplaneet.nl ).  
 
 
We doen ons best om dan zo snel mogelijk contact 
op te nemen. 
 

Met vriendelijke groeten, namens het team, 
Yno & Eva 

 
 

https://www.wonder.me/r?id=40ae6e2d-ab18-4208-a79e-895c634fbd1b
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