
 

 

     

       Wilnis, 2 juni 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 t/m 8,  

 

Het team van Kids College verheugt zich erop dat maandag 8 juni alle kinderen weer tegelijkertijd 

naar school gaan! In de afgelopen weken moesten wij elke keer de helft van de klas missen en dat 

vonden wij toch niet zo leuk.                                                                                                                                    

Ik wil alle ouder(s) bedanken voor het thuisonderwijs van de afgelopen weken. Daar zijn wij u heel 

dankbaar voor. Ik weet dat het hier en daar niet makkelijk was! Wij zijn dan ook weer superblij het 

gehele onderwijs op ons te nemen.  

Premier Rutte had al eerder bekend gemaakt dat alle basisscholen op maandag 8 juni weer volledig 

open mogen. Het was nog even wachten op het nieuwe protocol. Dit duurde wat langer dan gedacht. 

Aan de hand hiervan hebben we gekeken hoe we de periode tot de zomervakantie gaan vormgeven 

op Kids College. Ook dit keer hebben wij afwegingen gemaakt om een zo stabiel en veilig mogelijke 

situatie te creëren voor alle kinderen, ouders en leerkrachten, waarbij wij alle opgelegde 

maatregelen in acht nemen. Hieronder proberen wij u zo volledig mogelijk over alle beslissingen te 

informeren.  

Lesdagen en lestijden                                                                                                                                           

Kids College blijft tot de zomervakantie 5 dagen in de week lesgeven van 8:30 uur tot 14:00 uur. De 

leerkrachten lunchen iedere dag met de kinderen. Op deze manier zijn er zo min mogelijk 

contactmomenten met volwassenen.                                                                                                                 

Ik snap dat deze vervroegde overgang naar het continurooster voor sommige mensen misschien 

lastig is, maar wij hopen dat u dit de komende 6 weken tot de zomervakantie kunt opvangen. 

Officieel hoeven de kinderen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wel geldt zoveel mogelijk 

de 1,5 meter afstand voor de leerkrachten ten opzichte van de kinderen. De 1,5 meter afstand geldt 

uiteraard ook tussen de leerkrachten onderling en de leerkrachten ten opzichte van de ouders.  

Welzijn van de kinderen                                                                                                                                                

Wij vinden het nog steeds belangrijk om eerst in te zetten op het welzijn van alle kinderen, het 

pedagogisch klimaat, de sfeer en veiligheid van de groep. Het is toch anders nu de gehele groep weer 

aanwezig is in het klaslokaal. Onze focus ligt daarom na de junivakantie nog steeds op de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken wij onze methode van de Kanjertraining.                                                                                                                                                                

Na deze eerste prioriteit ligt onze focus ook nog steeds op de basisvakken: rekenen, taal, spelling en 

(begrijpend) lezen.  Graag willen wij kijken waar de kinderen op dit moment staan, welke doelen in 

de komende periode belangrijk zijn en wat nodig is om na de zomervakantie naar de volgende groep 

te kunnen doorstromen. Aan de hand van de af te nemen citotoetsen maken we een plan voor 

volgend schooljaar. 

CITO toetsen                                                                                                                                                                

Binnen Vechtstreek en Venen hebben we met alle scholen afgesproken dat we vanaf 15 juni de 

citotoets rekenen en spelling afnemen en de DMT (drie minuten toets) voor lezen. De cito toetsen 

van woordenschat en begrijpend lezen zullen in september afgenomen worden.                                    



 

 

 

Alle citotoetsen zullen heel goed geanalyseerd worden en voor de eventuele hiaten zal een plan van 

aanpak gemaakt worden. Hiervoor gebruiken wij de studiedag van woensdag 1 juli.                                           

Wij denken dat het erg zal meevallen met de opgelopen hiaten, omdat Kids College vanaf het begin 

van het thuisonderwijs instructie is blijven geven aan de kinderen.  

Rapport                                                                                                                                                                              

De kinderen krijgen 6 juli hun rapport mee naar huis. Het kan zijn dat er hier en daar wat vakjes  niet 

ingevuld zijn. Dit zal dan zijn, omdat er geen of te weinig gegevens zijn. Niet alle citotoetsen zijn 

bijvoorbeeld afgenomen.                                                                                                                                               

Er zijn in principe geen rapportgesprekken meer. De laatste rapportgesprekken zijn altijd alleen op 

aanvraag van de ouder(s) of leerkracht. Als een leerkracht u toch nog even wil spreken zal de 

leerkracht dus contact met u opnemen.  

De gesprekken met de ouders en leerlingen van groep 7 over de keuze van het vervolgonderwijs 

zullen niet in juli plaatsvinden, maar worden doorgeschoven naar het begin van het nieuwe 

schooljaar. Wij hopen namelijk dat de gesprekken dan weer op school plaats kunnen vinden. 

Bewegingsonderwijs                                                                                                                                            

Vanwege de hygiëne maken wij geen gebruik van de Willisstee (gymkleding hoeft daarom niet 

meegenomen te worden). De gymlessen vinden de komende weken op woensdag in de buitenlucht 

plaats en worden gegeven door onze gymleerkracht Christian. Dus op woensdag graag de kinderen in 

een sportieve outfit naar school laten gaan. (Geen slippers met het mooie weer, maar graag gympen) 

Ingangen                                                                                                                                                                   

Zowel bij het naar binnen gaan als het verlaten van onze school worden dezelfde ingangen gebruikt. 

Groep 1/2 maakt gebruik van de kleuteringang.                                                                                          

Groep 3/4, 7 en 8 maken gebruik van de hoofdingang.                                                                            

Groep 5/6 maakt gebruik van de zijdeur. 

Ouders/verzorgers in school                                                                                                                                   

Helaas zijn ouders/verzorgers in de school niet toegestaan. Het voelt voor ons nog steeds heel 

afstandelijk, maar wij volgen hierin de landelijke richtlijnen.   

Daarom verwachten wij dat u vanaf 8 juni:                                                                                                                                          

- tussen 8:20 en 8:30 uur voor het plein afscheid neemt van uw kind. De ingangen zullen vanaf 8.20 

uur open staan. De kinderen lopen meteen via de goede ingang naar hun lokaal. Er is altijd 1 

leerkracht op het plein aanwezig, die het kind welkom heet en de verantwoordelijkheid van u 

overneemt.                                                                                                                                                                         

- om 14.00 uur buiten het hek van het plein op uw kind wacht. De leerkrachten brengen de leerlingen 

naar buiten.                                                                                                                                                                           

- bij het wegbrengen en ophalen minimaal 1,5 meter afstand van andere ouders houdt.                           

- met maximaal één ouder of verzorger uw kind(eren) wegbrengt/ komt ophalen.                                                                       

Contact met school                                                                                                                                              

Mocht u een vraag of mededeling voor de leerkracht van uw zoon of dochter hebben, dan kunt u 

onze school bellen (0297-283295) of een mailtje naar de leerkracht sturen.                                                 

In de komende periode zullen eventuele oudergesprekken telefonisch of via videobellen 

plaatsvinden. De leerkracht van uw zoon of dochter neemt hiervoor dan het initiatief.  



 

 

 

Hygiëne                                                                                                                                                                           

Om eventuele verspreiding te voorkomen, hanteren wij op onze school nog steeds de volgende 

hygiëneregels:  

● Er worden geen handen gegeven.  

● Alle kinderen en leerkrachten hoesten en niezen in de elleboog.                                                                      

● Alle kinderen en leerkrachten wassen regelmatig (sowieso na het toiletgebruik en voor het 

eten en drinken) minimaal 20 seconden hun handen.                                                                                                              

● Niemand mag aan zijn of haar gezicht zitten.                                                                                                               

● De leermiddelen die regelmatig in de klas gebruikt worden, worden ontsmet.                                                     

● De deurkrukken worden met regelmaat schoongemaakt.                                                                                          

● Elke dag worden de tafels en stoelen ontsmet 

● Er worden alleen papieren doekjes voor het afdrogen van de handen gebruikt.                                                 

● De knoppen van de kranen en deuren in het toilet worden dagelijks met regelmaat 

schoongemaakt.    

Eten en drinken                                                                                                                                                    

Elk kind hangt zijn jas op de kapstok en zet zijn tas in de bak eronder. De kinderen van groep 1 en 2 

laten het tussendoortje en de lunch in hun tas zitten en halen dat uit hun tas wanneer het tijd is en 

de leerkracht het aangeeft. De kinderen van groep 3 t/m 8 zetten het tussendoortje en de lunch op 

het aanrecht in de klas.                                                                                             

Pauzes                                                                                                                                                                                

In overleg met de leerkrachten hanteren we een ander pauzerooster. Zowel ‘s morgens als                  

‘s middags gaat er één groep per keer naar buiten.  

Ziekte                                                                                                                                                                         

Wanneer uw zoon of dochter tijdens een schooldag ziek wordt, wordt u direct gebeld om uw kind op 

te halen.  

Thuisblijven                                                                                                                                                                              

Wij verzoeken uw kinderen thuis te laten als: 

 Een leerling met de volgende (luchtweg-)klachten blijft thuis: (Neusverkoudheid, Hoesten, 

Moeilijk ademen/benauwdheid, Tijdelijk minder ruiken en proeven (let op: dit is een nieuwe 

regel), Koorts boven 38 °C)  

 Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven 

en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen 

ook 24 uur geen klachten meer heeft.    

 Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.    

 Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 

school en de opvang.  

 Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 

thuisblijven. 



 

 

 

Afmeldingen ontvangen wij graag ‘s morgens tussen 8.00 en 8.20 uur. U kunt ons hiervoor bereiken 

op 0297-283295. 

Noodpvang                                                                                                                                                                          

Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden. 

Kids & Co                                                                                                                                                                                   

De naschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer hun normale opvanguren draaien. Dit betekent dat Kids 

& Co vanaf 15.15 uur de kinderen verwelkomen. Het team van Kids College zal daarom tot de 

zomervakantie de opvang tussen 14.00 tot 15.15 uur verzorgen voor de kinderen die gebruik maken 

van de naschoolse opvang. 

Activiteiten                                                                                                                                                          

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen komen alle activiteiten dit schooljaar helaas te vervallen.    

2 activiteiten zal de school nog aanbieden: 

 De eindmusical van groep 8 zal dinsdagavond 14 juli in twee uitvoeringen alleen aan de 

ouders opgevoerd worden. Op deze manier kunnen we de onderlinge afstand van 1,5 m 

waarborgen. Hiervan maken we natuurlijk wel een opname, zodat het thuis later door 

iedereen gezien kan worden.  

 Verder zijn wij bezig om te kijken of we in plaats van ons zomerfeest op vrijdag 3 juli een 

gezellige pubquiz kunnen organiseren. Dit is een quiz waarbij iedereen thuis kan inloggen en 

mee kan doen met allerlei grappige filmpjes en vragen. Een presentator leidt ons in anderhalf 

uur tijd door 60 vragen heen. Welk gezin zal deze quiz winnen? 

De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

 

Hoe lang?                                                                                                                                                                         

Wij  gaan ervan uit dat deze maatregelen tot de zomervakantie gehandhaafd blijven. Mochten er 

versoepelingen of extra maatregelen vanuit het kabinet komen, dan zullen we u dit natuurlijk 

meteen laten weten.                                                                                                                                                         

Wij vertrouwen erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u vragen hebben, 

dan bent u altijd van harte uitgenodigd deze telefonisch of via de mail te stellen. Voor nu wensen wij 

u alle gezondheid en nog een fijne pinkstervakantie toe.                                                                                      

Wij zien graag alle kinderen maandag 8 juni op Kids College!  

Met vriendelijke groet,  

De medezeggenschapsraad en het team van Kids College 


