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Contact – Constantijnschool – Corona 
Ook onze school gaat op maandag 11 mei de deuren weer open zetten. Door de corona-crisis zullen 

een aantal dingen anders gaan dan iedereen gewend was. U bent vast heel benieuwd! Er is veel mee 

te delen, dus lees a.u.b. onderstaande informatie goed door. 

Lesrooster 

De kinderen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.00 uur naar school. Op 
woensdag gaan de kinderen van 8.30 tot 12.15 uur naar school. Let op: ook de kinderen van groep 1 
tot en met 4 gaan tot 14.00 uur naar school. Dit geldt ook voor kinderen uit de instroomgroep.  
Wilt u uw kind een lunchpakket mee laten nemen naar school? De leerkracht eet tussen de middag in 
de klas met de kinderen. Daarmee vervalt uiteraard (tijdelijk) de TSO. 
 
We gaan werken met twee deelgroepen. Per dag gaat de helft van de kinderen naar school. We 
houden er daarbij rekening mee dat de kinderen uit hetzélfde gezin ook op dezélfde dag naar school 
kunnen. Dus uw kind gaat een dag naar school, dag thuis, dag naar school, dag thuis enz.  
De indeling van deze deelgroepen sturen we apart toe.  
 
Lesrooster vanaf 11 mei 

Maandag 11 mei  Deelgroep A  

Dinsdag 12 mei  Deelgroep B  

Woensdag 13 mei  Deelgroep A  

Donderdag 14 mei  Deelgroep B  

Vrijdag 15 mei  Deelgroep A  

Maandag 18 mei  Deelgroep B  

Dinsdag 19 mei  Deelgroep A  

Woensdag 20 mei  Deelgroep B  

Donderdag 21 mei  Hemelvaartsdag  

 
Het zou heel goed kunnen dat dit rooster nog wordt voortgezet tot aan Pinksteren (29 mei), maar we 
houden u op de hoogte. 
 
Let op: het schoolkamp van groep 8 (18 t/m 20 mei) gaat helaas niet door. We verwachten de 
kinderen uit groep 8 gewoon op school. De kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 verwachten we 
óók op school.  
Dit is anders dan in de kalender van de schoolgids staat vermeld! Bovenstaand lesrooster geldt dus 
voor de groepen 1 tot en met 8. 
 
Op de dag dat uw kind niet naar school gaat werkt het thuis aan andere taken die via de leerkrachten 
worden verstrekt. De groepen 1 en 2 laten wij vooral veel thuis spelen, dus hier zal het huiswerk heel 
beperkt zijn. Deelgroep B, die maandag 11 mei thuis is, krijgt via de leerkracht te horen welke 
opdrachten gemaakt moeten worden. Deelgroep A krijgt de opdrachten op 11 mei mee naar huis en 
gaat daar vanaf dinsdag 12 mei mee aan het werk. 
 

 

 



 

Halen en brengen 

Ouders mogen niet op het schoolplein komen. Ouders hebben ook geen toegang tot het 

schoolgebouw. Kinderen nemen kort afscheid van hun ouders.  Let u erop dat u anderhalve meter 
afstand houdt. U verlaat daarna zelf - zo spoedig mogelijk – de parkeerplaats. Voor de duidelijkheid: 
voor de corona-crisis liepen ouders via het voorplein naar het achterplein, maar dat is nu niet meer 
toegestaan. Graag óm de Hoeksteen heen lopen of via gymzaal de Kroonweide. 
 
Groepen 1 en 2 
Het is de bedoeling dat één ouder de kinderen brengt. We willen graag opeenhoping van ouders en 

kinderen voorkomen. Vandaar dat we voor verschillende tijden hebben gekozen, waarop de kinderen 

op school komen.  

Kinderen groep 1 (én dus instroom) worden via de parkeerplaats tot aan het hek gebracht en 

worden daar om 8.40 uur verwacht. We doen dat bewust iets later omdat het dan veel rustiger is 

voor de jongste kinderen. We laten de kleintjes meteen even kort spelen op het plein en zorgen voor 

voldoende opvang. De leerkracht is uiteraard ook bij het hek om de kinderen te verwelkomen. 

Kinderen groep 2 worden via de parkeerplaats tot aan het hek gebracht en worden daar 8.20 uur 

verwacht. De leerkracht is  bij het hek om de kinderen te verwelkomen en mee te nemen naar 

binnen. 

Bij het uitgaan van de school wacht u ook bij het hek. Ook hier let u erop dat u anderhalve meter 

afstand van elkaar houdt. De leerkracht brengt de kinderen - vanuit de klas - naar het hek. Daarna 

gaat u zo spoedig mogelijk met uw kind naar huis.  

Groep 3a en 3b/4b  
Deze kinderen worden 8.25 uur verwacht en opgevangen door hun juf op het plein. Ook deze 

kinderen komen via het hek bij de parkeerplaats binnen. We brengen op het plein markeringen aan 

waar de kinderen verzamelen. Voordat de kinderen naar binnen gaan krijgen ze van de juf een 

desinfecterend zeepje in de handen. Deze kinderen gaan met hun juf door de ingang bij hun eigen 

lokalen. Bij het uitgaan van de school gaan deze leerlingen ook door het hek bij de parkeerplaats. 

Groep 4a, 5, 6, 7a, 7b en 8 
Deze kinderen komen op school en verzamelen 08.25 uur op het voorplein. Zij mogen niet vóór 8.15 
uur op het schoolplein komen. Het is ook niet de bedoeling dat de kinderen vóór schooltijd en na 
schooltijd op het plein spelen. Voor deze groepen brengen we ook markeringen aan, waar ze moeten 
verzamelen. De juf of meester is op het plein en neemt de kinderen mee naar binnen door de deur 
dicht bij hun lokaal. Vóór het naar binnen gaan krijgen ook deze kinderen een desinfecterend zeepje 
in de handen. Ze gaan aan het einde van de dag ook door deze ingang naar buiten. Het is de 
bedoeling dat de kinderen meteen naar huis gaan. 
 
In de pauze spelen de kinderen met twee deelgroepen tegelijk buiten.  

Bij het uitgaan van de school wacht u buiten het hek. Let erop dat u anderhalve meter afstand houdt. 

U gaat zo spoedig mogelijk met uw kind naar huis. 

Overige aandachtspunten 
We vragen u met klem om zelf voor de opvang van uw kinderen te zorgen wanneer uw kind geen les 

krijgt. Heeft u een contract met de Kindertuin dan krijgt u van hen bericht. Heeft u geen contract met 

de Kindertuin dan vragen we u om afspraken te maken met andere ouders. Met betrekking tot de 



noodopvang komt er de komende week nog nader bericht. De verantwoordelijkheid voor de opvang 

van uw kinderen ligt in de eerste plaats bij uzelf. Laten we elkaar voorthelpen in deze bijzondere 

tijden. 

We verwachten alle kinderen vanaf 11 mei weer op school. Mocht dit, op welke manier dan ook, niet 

lukken dan dient u dit te melden aan de school. We willen graag alle kinderen goed in beeld houden.    

Zoals gezegd gaat het kamp van groep 8 niet door. De geplande schoolreizen in groep 1 tot en met 7 
gaan waarschijnlijk ook niet door. Hoe de situatie op 4 juni is, weten we nog niet. Op dit moment zijn 
alle schoolreizen verboden. Ook de gymlessen gaan voorlopig niet door.  
 
De musical van groep 8 is al geruime tijd opgepakt door de leerkrachten, maar over een eventuele 
opvoering en op welke wijze, zijn we nog aan het nadenken. Eén en ander hangt ook af op welke 
wijze de maatregelen na 1 juni worden voortgezet. Zodra hier meer over bekend is, laten we het 
onmiddellijk weten. 
 
Verjaardagen kunnen beperkt worden gevierd. Overleg hiervoor met de groepsleerkracht van uw 
kind.  
 
Schoonmaak 
Op school zorgen we voor voldoende zeep, papieren handdoeken en 
andere schoonmaakmiddelen. 
Ook zal de school vaker worden schoongemaakt. 
 
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen thuis eerst plassen en handen 

wassen? Op school zullen we ook veel aandacht hebben voor het 

wassen van de handen. 

 

Vragen of opmerkingen voor de leerkracht kunt u telefonisch, via de mail of via Parro doen.  

 

Verjaardagen komende week:     Agenda: 

25-04 Syfra Isik (1)      27-04 Koningsdag 

26-04 Juf Hoekstra      27-04 t/m 8 mei    Meivakantie 

28-04 Thomas Haase (1)     11-05 School opent 

30-04 Wesley Kappert (5)     21-05 Hemelvaartsdag 

 

We wensen jullie een hele fijne verjaardag toe! 

Team Constantijnschool 

 

 

 

 

 


