
Constantijnschool – Corona 
Gisteravond hebben wij vast allemaal de persconferentie gezien of gehoord m.b.t. de versoepeling 

van veel maatregelen. Daarin werd ook duidelijk dat de basisscholen vanaf maandag 8 juni weer 

volledig open gaan. Met andere woorden, dan worden alle leerlingen weer élke dag op school 

verwacht. Hoe dit organisatorisch allemaal geregeld moet gaan worden is nog niet bekend gemaakt. 

Wij krijgen volgende week woensdag te horen welke richtlijnen en protocollen daarbij horen. 

Daarom blijven er ook bij ons nog allerlei vragen hangen waar wij nog geen antwoord op kunnen 

geven, zoals wel of niet het continurooster voortzetten, wel of niet ouders op het plein of in de 

school enz. 

Voor nu nog even op een rij……….. 

Wij gaan de komende twee weken op dezelfde wijze verder als de afgelopen weken. Dus maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.00 uur naar school. Op woensdag 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.  
 
Deelgroepen A en B 
De deelgroepen A en B blijven onveranderd. Hieronder het lesrooster t/m vrijdag 5 juni: 
 
Lesrooster vanaf 25 mei 

Maandag 25 mei  Deelgroep A  

Dinsdag 26 mei  Deelgroep B  

Woensdag 27 mei  Deelgroep A  

Donderdag 28 mei  Deelgroep B  

Vrijdag 29 mei  Deelgroep A  

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag; kinderen vrij 

Dinsdag 2 juni Vakantiedag; kinderen vrij 

Woensdag 3 juni Deelgroep B 

Donderdag 4 juni Deel groep A 

Vrijdag 5 juni  Deelgroep B  

 

Opvang BSO 

Dit blijft t/m vrijdag 5 juni op dezelfde wijze doorgaan. De BSO haalt de kinderen vanaf 14.00 uur op 

van onze school. 

 

Noodopvang 

De noodopvang wordt door ons als school geregeld. Ouders die net als de afgelopen periode 

noodopvang nodig hebben, kunnen dit melden bij ons via info@constantijnschool.net,  vermeld de 

datum, de dag(en), de tijden en de namen van de kinderen. Voor de duidelijkheid: noodopvang is 

alleen voor kinderen waarvan één van de ouders een vitaal beroep uitoefenen. Uiteraard blijft het 

zeer wenselijk dat er eerst gekeken wordt of er binnen de eigen familie- of kennissenkring opvang 

geregeld kan worden. 
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Verjaardagen 

Verjaardagen kunnen beperkt worden gevierd. Overleg hiervoor met de groepsleerkracht van uw 

kind.  

 

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).  

 
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  

 

Agenda: 

21-05 Hemelvaartsdag 

22-05 Vrije dag 

31-05 1e Pinksterdag 

01-06 2e Pinksterdag 

02-06 Vrije dag 

03-06 School begint weer met deelgroep B 

08-06 Alle kinderen weer naar school (nader bericht volgt) 
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