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Contact – Constantijnschool – Corona 
Daar gaan we dan……..de scholen gaan gedeeltelijk weer open vanaf maandag a.s., dus ook onze 

school opent de deuren. Aan de ene kant zijn we allemaal opgelucht dat er weer iets mogelijk is in 

deze “vreemde” tijd, aan de andere kant vinden we het best heel spannend hoe de komende weken 

gaan verlopen. We zijn in ieder geval heel blij dat we de kinderen weer binnen school krijgen. Zoals 

altijd: we gaan er samen voor en proberen alles zo goed mogelijk en in gezamenlijk overleg gestalte 

te geven. Leest u a.u.b. onderstaande informatie goed door. 

Nog even op een rij……….. 

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.  

 
Pauze en lunchpakket 
U moet uw kind(eren) dus iets meegeven voor de pauze (weet u nog: maandag koekjesdag en verder 
elke dag stukje fruit voor in de pauze). Voor tussen de middag graag een lunchpakket meegeven mét 
drinken. Het drinken kan/zal verschillend zijn, maar bijvoorbeeld geen cola bij het brood. 
 
Deelgroepen 
De ene helft van de klas begint op maandag (deelgroep A), de andere helft op dinsdag (deelgroep B) 
en zo wisselt het dag aan dag. U hebt allemaal bericht gehad welke dag uw kind wordt verwacht. Is 
hier nog onduidelijkheid over of bent u het vergeten, neem dan contact op met de leerkracht van uw 
kind. 
 
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. 

 

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. 

 

 



 

Kinderen groep 1 (én dus ook instroomkinderen) worden via de parkeerplaats tot aan het hek 

gebracht en worden daar om 8.40 uur verwacht. Juf Snellink staat op het plein als zichtbare 

markering en zij vangt de kinderen op. Hierbij heeft ze hulp van verschillende leerkrachten. Vooral 

voor nieuwe leerlingen wordt dit best spannend en gaan we kijken wat wel of niet lukt. 

 

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

verwacht. Juf Haase/juf Ligtenberg zijn hier ook aanwezig en verwelkomen de kinderen. 

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 meteen met uw kind naar huis.  

 

Groep 3a en 3b/4b  

Deze kinderen worden 8.25 uur verwacht en opgevangen door hun eigen juf op het plein. De 

kinderen kunnen hun eigen juf duidelijk zien staan op het plein en lopen naar haar toe. Ook deze 

kinderen komen via het hek bij de parkeerplaats binnen. Groep 3a verzamelt bij de rode iglo en 

groep 3b/4b bij de bankjes op het plein. Bij het uitgaan van de school gaan deze leerlingen ook via 

het hek bij de parkeerplaats naar huis. 

 

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. Groep 4a verzamelt bij de vlaggenmast voor school.  Groep 5 

verzamelt bij de berekuil vlakbij de fietsenstalling van de meesters en juffen op het stilteplein. Groep 

6 verzamelt voor hun eigen lokaal bij de grote bloembak. Groep 7a verzamelt op het voorplein vlakbij 

hun eigen lokaal. Groep 7b verzamelt bij de schaaktafel op het voorplein. Groep 8 verzamelt op het 

achterplein bij hun eigen lokaal bij de boom. De juf of meester is op het plein bij die plek en neemt 

de kinderen mee naar binnen door de deur dicht bij hun lokaal. Het is de bedoeling dat de kinderen 

na schooltijd meteen naar huis gaan. 

 

Opvang BSO 

Iedereen die een contract heeft bij de Kindertuin heeft bericht ontvangen van die instantie en heeft, 

indien nodig, kunnen reageren. Het vervoer naar de BSO vanaf 14.00 uur verzorgen wij als school.  

 

Noodopvang 

De noodopvang wordt door ons als school geregeld. Daarover heeft iedereen vorige week bericht 

ontvangen en kon men zich opgeven bij onze school. Ouders die zich hebben opgegeven krijgen 

bericht of hebben bericht gehad van ons hoe dit is/wordt georganiseerd. 

 

Afmelden leerlingen 

We verwachten álle 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.  

 

Chromebooks  terug 

Iedereen heeft bericht ontvangen m.b.t. het terugbrengen van de geleende chromebooks. Graag in 

een rugtas, gewikkeld in een handdoek of theedoek en niet bij het drinken in s.v.p.. 

   

 



Verjaardagen 

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. 

 

Gezondheidsklachten leerlingen: 

Leerlingen mogen op school komen als zij geen klachten hebben. Ook bij milde klachten 

(neusverkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn, verhoging) moeten leerlingen thuis blijven totdat zij 

24 uur klachtenvrij zijn. Komt een kind met klachten toch op school, dan worden ouders gebeld en 

gevraagd het kind z.s.m. op te halen en moet het kind alsnog thuis blijven tot hij/zij 24 uur 

klachtenvrij is.  

Als huisgenoten van leerlingen klachten hebben als koorts of benauwdheid óf gediagnosticeerd zijn 

met corona, moet een leerling ook thuis blijven tot iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. 

Als huisgenoten ‘alleen’ milde klachten hebben als verkouden, lichte keelpijn, hoesten, mag een 

leerling nog wel naar school, mits de leerling zelf geen klachten heeft. 

 

Richtlijnen risicogroepen 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).  

Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).  

 

Continuïteit bij onderbezetting personeel PCPO Rijssen 

Elke school heeft eigen protocollen en afspraken opgesteld die vanaf 11 mei a.s. op de scholen 

gelden. PCPO Rijssen heeft o.a. een regeling uitgewerkt hoe we concreet handelen bij medewerkers 

met corona-gerelateerde klachten. Voor u als ouder staat daarin ook relevante informatie, die we 

hieronder met u delen. 

Als een leerkracht ziek is of niet op school kan zijn vanwege corona-gerelateerde klachten dan wordt 

geprobeerd het onderwijs op school wel door te laten gaan. We zullen bekijken of een ander 

personeelslid binnen de school kan werken (duo-leerkracht, collega leerkracht, invalpooler of evt. 

ambulante collega). Uitgangspunt voor onze invalpoolers is dat zij op zo min mogelijk verschillende 

scholen zullen werken in deze periode. Wanneer het niet mogelijk is om een vervanger te vinden, 

dan krijgt de betreffende groep die dag/dagen geen les op school. De mogelijkheden voor 

thuisonderwijs door de school worden dan onderzocht. Dit is afhankelijk van de duur van 

afwezigheid van de leerkracht. 

Voor ons is het niet duidelijk hoe de komende periode zal verlopen, vandaar dat we u hierover willen 

informeren. We hopen natuurlijk dat we deze afspraken niet hoeven toe te passen. 

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

Zijn er nog onduidelijkheden stel gerust uw vragen. Liefst in de mail naar info@constantijnschool.net  

mailto:info@constantijnschool.net


 

Regionale aanpak lerarentekort (RAL) 

De ontwikkelingen rondom de Regionale Aanpak Lerarentekort vraagt onze aandacht. Want ondanks 

dat we nog midden in de coronacrisis zitten gaan de activiteiten zoveel als mogelijk door om mensen 

voor het onderwijs te interesseren. Concreet zal er aanstaande maandag op 11 mei om 19.30 uur, 

een online informatieavond over werken in het onderwijs voor geïnteresseerden worden verzorgd 

(zie www.hatseklas.nl). De inschrijvingen lopen al voorspoedig, dus een aanrader voor wie 

belangstelling heeft. 

 

  

 

 

 

 

 

Verjaardagen komende week:    Agenda: 

01-05 Abdallah Yousef Hasan (5)   11-05 School opent (geen luizencontrole) 

02-05 Lisa Spenkelink (5)    21-05 Hemelvaartsdag 

02-05 Job Zwiers (1)     22-05 Vrije dag 

04-05 Maria Sheikh Dibis (1)      

04-05 Job van der Zwan (7b) 

05-05 Mies Baan (3b/4b) 

07-05 Rens Dalvoorde (7b) 

07-05 Juf Heleen Elsinga (5) 

09-05 Rosanne van leeuwen (7a) 

11-05 Jozef Sado (5) 

13-05 Sam Schöppers (6) 

 

We wensen jullie een hele fijne verjaardag toe! 

 

 

Team Constantijnschool 

 

 

 

 

 

http://www.hatseklas.nl/

