
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Volgende week maandag (8 juni a.s.) gaan alle kinderen weer tegelijkertijd naar school. Wij 
vertrouwen erop dat uit de voortdurende monitoring zal blijken dat dit verantwoord blijft. 
De meeste afspraken in het kader van veiligheid en hygiëne blijven gehandhaafd. We volgen 
hierbij de richtlijnen die in het landelijk “Protocol volledig openen basisonderwijs” zijn 
verwoord. Die afspraken proberen we zo goed mogelijk na te komen. Voor ieders 
gezondheid is het belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen en afspraken houdt.  
 
We vragen specifiek aandacht voor het volgende: 
 
- Er wordt met ingang van 8 juni geen noodopvang meer aangeboden. Indien u kinderopvang 
nodig heeft neem dan contact op de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.  
- Let op de schooltijden: 08.30u-14.00u. Ook op woensdag. 
- Het protocol adviseert om de samenstelling van de groepen zo weinig mogelijk te 
veranderen. We werken op maandag-dinsdag-donderdag met groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Op 
woensdag en vrijdag sluit groep 4 aan bij juffrouw Annique en groep 3 bij juffrouw Anneriet. 
- De kinderen van groep 1-2 komen via het hek bij de kleuters op het schoolplein. De 
leerlingen van de andere groepen komen via het andere hek op het schoolplein.  
- Houd de tijd dat u bij school staat zo kort mogelijk. Kom dus niet te vroeg, maar zeker niet 
te laat!  
- Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 
- Respecteer onderling de 1,5 m - regel, ook naar de leerkrachten toe. 
- Heeft uw kind last van hooikoorts, geef dan papieren zakdoekjes mee. 
- Heeft uw kind last van het veelvuldig handen wassen, geef dan eigen (huidvriendelijke) 
handzeep mee. U kunt ook een handcrème meegeven waarmee uw kind zijn/haar handen 
regelmatig in kan smeren. 
- Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (neusverkoudheid, hoesten, 
moeilijk ademen, tijdelijk minder ruiken/proeven, koorts) wordt die leerling z.s.m. door een 
ouder opgehaald. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar 
huis. Zijn de klachten thuis al bekend dan mag het kind niet naar school komen, en ook 
broers/zussen niet. 
- De gemeente Hulst heeft de gymzaal nog niet vrij gegeven voor basisschoolleerlingen. Er 
vinden dus nog geen gymlessen plaats in ‘t Heike. We zullen meer beweegmomenten buiten 
doen. 
 
- We handhaven in ieder geval tot de zomervakantie het continurooster om zo het aantal 
breng- en haal-bewegingen te beperken. Dit wordt ook in het landelijke protocol 
geadviseerd. 



- Alle kinderen blijven (gratis) over onder begeleiding van de groepsleerkracht, maar er 
wordt geen melk, thee of heet water (voor soep) geschonken. Zorg dat uw kind dus zelf 
drinken bij heeft, bij voorkeur in een beker of pakje wat het kind zelf goed open kan krijgen. 
- Houd er voor de pauzehap (tijdens de ochtend) ook rekening mee dat kinderen fruit (of iets 
dergelijks) meenemen dat ze zelf gemakkelijk op kunnen eten. Willen ze iets drinken, geef 
dan een flesje water mee. Wil een kind water uit de kraan drinken, dan zijn er 
wegwerpbekers beschikbaar. 
- Er worden nog steeds geen traktaties uitgedeeld. 
 
- Persoonlijk contact en “korte lijntjes” blijven we belangrijk vinden. In deze tijd realiseren 
we dat contact met u noodgedwongen via e-mail, telefoon of beeldgesprek.  
 
- Een aantal kinderen heeft in deze “corona-periode” een chromebook geleend van school. 
Zorg dat uw kind dit chromebook maandag 8 juni a.s. weer mee naar school neemt aub. 
 
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Team BS Heidepoort 
 
 
 


