
Brengtijden
Groep 1 t/m 8:
08:20 – poort/deur open
08:30 in de groep aanwezig zijn

Breng- en haalplek Bekkumer:
De peuters en de groepen 1 en 2 via de kleuteringang.
( poort fietstunnel) De MB door de hoofdpoort Ramelerstraat 
De BB door de zijpoort naar fietsplein Ramelerstraat Volwassenen onderling houden 1,5 meter afstand. 

Klachten? Blijf thuis

Kinderen moeten thuisblijven bij koorts, benauwdheid of veel 
hoesten. De beslisboom is leidend voor het thuisblijven.
Wanneer klachten op school ontstaan, moet het kind worden 
opgehaald. 

Quarantaine

Als een leerling/leerkracht corona krijgt:
• Hele groep in thuisquarantaine .
• Broertjes en zusjes mogen wel naar school.
• Kinderen krijgen vanaf dag 2 onderwijs op afstand
• Na 5 dagen coronatest

-Test negatief? Kind mag naar school
-Geen test? Dan nog 5 dagen thuis

Hygiëne

We niezen en hoesten in de elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes. 
We laten kinderen geregeld hun handen wassen. In ieder geval na het 
buitenspelen, na een toiletbezoek en voor het eten en drinken.

De schoonmakers leggen de nadruk op de reiniging van contactoppervlakken.

Ouders

Ouders zijn vanaf 13:50 welkom op het schoolplein en na 14:00 in de 
school. Of op afspraak. Zij houden 1,5 meter afstand. Een mondkapje is 
niet verplicht.

Als uw kind ziek is, kunt u vanaf 07:45 de school bellen.

Kind weggebracht? A.u.b. direct het schoolterrein verlaten.
Zo houden we het rustig en veilig rondom de school.
Kinderen uit de bovenbouw komen zoveel mogelijk zelfstandig.

Testen
Laat uw kind testen bij klachten. Bel daarvoor naar 0800-1202.
• Test negatief? Uw kind mag weer naar school.
• Wel klachten, maar niet laten testen? Uw kind blijft thuis tot hij/zij 

24 uur klachtenvrij is. Bij blijvende milde klachten: na 7 dagen weer 
naar school.

• Wel of niet testen is de keuze van ouders. Testen gebeurt niet op school.
• Teamleden testen zichzelf ook bij klachten.

Haaltijden

Groep 1 t/m 8: 14.00 uur

In de klas

Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de 
leerkrachten te bewaren.
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Voorstad
De peuters en de groepen 1 en 2 via ingang 
schoolplein.
De MB en BB via hoofdingang

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf

