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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op 11 mei mogen de kinderen weer naar school!  
Middels deze brief willen we u laten weten hoe dat er voor de Pikeloer uit gaat zien. 
 
Allereerst willen we een groot compliment maken naar alle leerlingen en betrokken ouders voor het 
goed laten verlopen van het thuisonderwijs! Geweldig om te zien dat alle leerlingen dagelijks actief zijn 
met de lesstof en dat de leerkrachten de kinderen op afstand heel goed kunnen volgen en begeleiden!  
Daarnaast zijn wij ontzettend blij dat we werken op een kleine school en dat we daar in deze ‘corona-
thuiswerk-tijd’ veel voordeel van hebben. Zo is het de leerkrachten gelukt om iedere dag contact te 
hebben met elke leerling en hebben ze goed zicht op de individuele ontwikkelingen van de kinderen. 
Ons team heeft de leerlingen, onder andere middels videobellen, dagelijks instructie kunnen geven en 
hun vragen kunnen beantwoorden. Kortom: wij zijn erg trots op wat we in korte tijd hebben bereikt en 
durven met een gerust hart te zeggen dat alle kinderen zijn blijven groeien.  
 
Voor nu een hele fijne en wel verdiende vakantie toegewenst! 
 
Team de Pikeloer 
 

Schooltijden vanaf 11 mei 
 
Met goedkeuring van de MR presenteren wij u in onderstaand schema het rooster vanaf 11 mei 2020: 
 

 Groep 1 t/m 3 Groep 4/5 Groep 6/7 

Schooltijden Maandag t/m donderdag 
(ochtend): Van 8:15 - 11:45 
uur naar school 

Maandag t/m donderdag 
(ochtend): Van 8:30 - 12:00 
uur naar school 

Maandag t/m donderdag 
(ochtend): Van 8:30 - 12:00 
uur naar school 

Maandag t/m donderdag 
(middag): Thuiswerken 

Maandag t/m donderdag 
(middag): Thuiswerken 

Maandag t/m donderdag 
(middag): Thuiswerken 

Vrijdag (hele dag): 
Thuiswerkdag 

Vrijdag (hele dag): 
Thuiswerkdag 

Vrijdag (hele dag): 
Thuiswerkdag 

Pauzetijden Om 10:30 uur naar buiten Om 10:00 uur fruit eten in de 
klas, 10:15 uur naar buiten 

Om 10:00 uur naar buiten, 
10:15 uur fruit eten in de klas 

Leerkracht Ma: Juf Jantsje 
Di: Juf Jantsje 
Wo: Juf Jantsje 
Do: Juf Jantsje 
Vr: Juf Jantsje 

Ma: Juf Anneke 
Di: Juf Janneke + juf Denise 
Wo: Juf Anneke 
Do: Juf Anneke + juf Denise 
Vr: Juf Anneke 

Ma: Juf Janneke 
Di: Juf Janneke + juf Denise 
Wo: Juf Janneke 
Do: Juf Anneke + juf Denise 
Vr: Juf Anneke 

Lokaal Onderbouwlokaal Middenbouwlokaal Bovenbouwlokaal 

Ingang  Nooduitgang van het lokaal 
(via voetpad naast het plein) 

Hoofdingang Nooduitgang van het lokaal 
(via zijkant school) 
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Toelichting schema  
 
Helft van de schooltijd 
In het schema hierboven is te zien dat de leerlingen halve dagen naar school gaan en vrijdags 
thuisonderwijs krijgen. Dit is in lijn met de eis die de regering stelt om kinderen voor (minimaal) 50% van 
de schooltijd fysiek naar school te laten gaan. De Pikeloer heeft voor halve dagen gekozen, zodat de 
lunch thuis kan worden genuttigd, waardoor de kans op verspreiding wordt verkleind. Daarnaast is de 
kans op verspreiding kleiner als de kinderen minder lang op school aanwezig zijn.   
 
Gescheiden klassen 
Zoals u hierboven in het schema ziet, houden wij de verschillende groepen zoveel mogelijk gescheiden. 
Normaal gesproken werken we op dinsdag en donderdag in twee klassen (1 t/m 4 en 5 t/m 8), maar 
vanwege de hygiëne en het houden van afstand, houden we de splitsing 1 t/m 3, 4/5 en 6/7 aan. De 
groepen blijven in hun eigen klas. Op dinsdag en donderdag komt juf Denise de leerkrachten van de 
bovenbouw ondersteunen. Hierdoor kunnen juf Anneke of juf Janneke na hun instructies wisselen van 
lokaal met juf Denise, zodat zij de klas kan ondersteunen bij de verwerking van de lessen.  
 
Meteen naar binnen 
Wanneer de leerlingen op school komen op de in het schema gestelde schooltijden, gaan de kinderen 
meteen naar binnen (via de juiste ingang naar hun eigen lokaal). Ze spelen voor schooltijd dus niet op 
het plein. Hierdoor beperken we het contact van kinderen van verschillende klassen. Dit is ook de reden 
voor het gescheiden houden van de pauzes.  
 
Vrijdagssamenwerking 
De vrijdagsamenwerking wordt gestopt, in verband met de grootte van de klassen en het niet kunnen 
inzetten van bussen. In principe geldt dit tot de zomervakantie, mits de overheid eerder versoepelende 
maatregelen treft. 
 
Onder voorbehoud 
Het opgestelde rooster is geldig tot nadere berichtgeving van de overheid. Daarnaast is het rooster 
onder voorbehoud van ziekte van leerkrachten. Mocht onverhoopt een leerkracht ziek worden, of niet 
meer fysiek aanwezig kunnen zijn op school, dan zal een ander rooster van kracht worden. 
 

Indeling klassen 
 
Voordat de kinderen weer fysiek naar school gaan, richten de leerkrachten de klassen opnieuw in. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een gepaste afstand tussen leerlingen onderling 
een die tussen leerlingen en leerkracht. Groepjes tafels worden dus uit elkaar gehaald, zodat de 
leerkracht zich hier gemakkelijk tussendoor kan bewegen en afstand kan houden. 
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Hygiëne en schoonmaak 
 
Met betrekking tot de hygiëne volgen we de richtlijnen van RIVM. 
Er zijn voor bij de ingang desinfectietorens besteld. Iedereen die naar binnen gaat, gebruikt het 
desinfectiemiddel in deze toren. Elk lokaal krijgt een desinfectiepompje. Dit pompje is alleen voor de 
leerkracht. Voor hen is het van belang dat hun handen gedesinfecteerd worden. Voor de kinderen is het 
besmettingsrisico anders. Zij kunnen volstaan met goed handen wassen. Hierop zullen de leerkrachten 
ze regelmatig wijzen. Hyscon regelt dat er na de vakantie meer zeep en handdoekjes voorradig zijn voor 
de dispensers.  
Daarnaast is oppervlaktespray besteld. Hier kan het personeel door de dag heen oppervlakten mee 
schoonmaken bijvoorbeeld de deurkrukken, trapleuningen, tafels etc. Ook worden desinfecterende 
doekjes aangeschaft. 
De schoonmaakster komt iedere dag. De wc’s worden dagelijks schoongemaakt, daarnaast wordt 
gevraagd of de schoonmaak extra aandacht wil besteden aan: deurknoppen, tafels, stoelen en 
toetsenborden van leerlingen.   
 

Ouders op afstand 
 
Als school adviseren wij de ouders en verzorgers om de kinderen zo veel mogelijk zelf naar school te 
laten gaan. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u om uw kind te brengen tot aan het hek en 
gelieve niet mee te lopen het schoolplein op. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) kan een uitzondering 
worden gemaakt en zouden de ouders mee mogen lopen tot de nooddeur van het lokaal. Hier geldt 
nadrukkelijk dat ouders buiten blijven en niet binnen komen. Daarnaast dient ook hier de 1,5 meter 
afstand in acht te worden genomen. 
 

Ziekte 
 
Kinderen en/of leerkrachten met sterke verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, snotteren) of andere 
ziektesymptomen komen als vanzelfsprekend niet op school. Daarnaast blijven zij ook thuis als iemand 
anders in het huis deze symptomen heeft. Nadat zieke leerlingen en/of leerkrachten 24 uur klachtenvrij 
zijn, kunnen ze weer naar school. Wanneer uw kind niet op school kan komen in verband met de 
genoemde klachten, dient dit te worden aangegeven bij de school en kan, in afstemming met de ouders, 
thuisonderwijs gerealiseerd worden. 
 

Vragen / opmerkingen 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust 
contact met ons op. Dit kan door te mailen naar pikeloer@gearhing.net. Onze locatiecoördinator zal in 
de vakantie regelmatig de mail in de gaten houden. Vanaf 6 mei zijn ook de leerkrachten weer 
bereikbaar. 
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