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Extra Vogelvlucht 

4 februari 2021 

Heropening school op 8 februari 

Beste ouders/verzorgers, 
Op 8 februari gaan de scholen weer open met  
extra veiligheidsmaatregelen. 
 
In de media kunt u veel lezen en beluisteren 
over richtlijnen en adviezen.      
 
Het ministerie onderscheidt 3 maatregelen: 

• De wettelijke maatregel, deze is verplicht.  
Bijvoorbeeld; alle leerlingen moeten nu naar 
school en leerlingen blijven met klachten 
thuis. 

• De noodzakelijke maatregel van het RIVM. 
Bijvoorbeeld; personeel houdt 1,5m afstand 
onderling, alleen online training van het team 
mag. 

• Het dringend advies. 
Bijvoorbeeld; groep 7 en 8 buiten de groep 
mondkapjes, kleine groepjes van 5 maken.    

In de media wordt de derde maatregel, het 
dringend advies, steeds belicht. 

Er wordt niet gesproken over het advies dat het 
aan de scholen zelf is om het uit te voeren of 
niet. Benadrukt wordt dat het een advies is. 

Het in kleine groepen werken is voor ons en vele 
scholen niet uitvoerbaar, want alle leerlingen 
moeten 100% naar school. Ruimte voor kleine 
groepen hebben we niet. 

 

 

De oude veiligheidsmaatregelen blijven van 
kracht. 

Wij zetten de belangrijkste op een rij die voor 
ons van toepassing zijn: 

• Alle reeds genomen maatregels zijn nog van 
toepassing: 

- U mag het plein niet op. Alleen langs het hek. 
- Achter het hek houden volwassenen 1,5 m 

afstand van elkaar. 
- U komt alleen op afspraak de school in met 

inachtneming van de bekende 
veiligheidsmaatregelen.  

- Kinderen ziek, verkouden -> Blijf thuis! 
- Meld ziek zijn, coronabesmettingen bij de 

leerkracht of de directie. 
 

• De nieuwe veiligheidsmaatregelen: 
- Verkouden: Blijf thuis, laat eventueel testen 
- Besmetting in de groep: De hele groep gaat  

5 dagen in quarantaine. 
- Na 5 dagen in quarantaine -> Testen. 
- Na een negatieve test mag de leerling weer 

naar school.  
- Geen test? Dan geldt de oude regel van  

10 dagen in quarantaine. 
- Groep 7 en 8 mogen mondkapjes op buiten 

de klas. Dat is een keuze van de ouders en 
kinderen. Wij stellen dit niet verplicht, 
omdat ze buiten op het plein met hun eigen 
groep spelen.  

De Vuurvogel voert de veiligheidsmaatregelen 
uit zoals staat beschreven in alle stukken van de 
overheid. Wij maken tussen de middag ook extra 
schoon, namelijk de deurklinken, toiletten, tafels 
en stoelen. Dit zullen wij ook blijven doen. 
 
Wij vragen u om u aan de nieuwe maatregelen 
te houden en vooral bij het vermoeden of 
hebben van verkoudheidsklachten uw kind thuis 
te houden. 
 
Meld het ook aan de juf of meester. 
 
Zoals eerder gemeld zal er tijdens afwezigheid 
van een leerkracht tijdens de coronaperiode 
geen vervanging zijn.  
 
Bedankt voor uw medewerking en vooral begrip. 
 
Heeft u vragen? Bel of mail dan naar juf Conny. 
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Wij zien alle leerlingen weer graag op maandag  
8 februari om 8.15 uur op school! 
 
Herhaling: noodoproep! 
Overblijfouder gezocht 
Weet u misschien nog iemand voor onze Tussen 
Schoolse Opvang? Of lijkt het u zelf leuk om te 
doen? Neem dan snel contact op met Conny.  
 
Uiteraard kunt u een eerste keer meelopen om te 
kijken of u het leuk vindt. Daarna zullen wij u nog 
verder inwerken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
 
 


