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De Fontein, 
De plek om te zijn! 

Voor groot en klein. 
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Zo starten we op 8 februari 2021. 
In onderstaand document kunt u lezen hoe De Fontein op 8 februari open gaat. Zo veilig mogelijk voor 
iedereen. 
Het eerste (blauwe) gedeelte gaat over algemene bepalingen vanuit het ministerie. Daaronder kunt u per 
groep lezen hoe de praktijk er op De Fontein uit ziet. 
U kunt altijd appen via Social Schools of mailen met de leerkracht als u iets door wilt geven. 
  

Onderwerp:  

1:Algemeen:  
TOPFIT Kinderen komen alleen naar school als ze TOPFIT*  zijn en de andere 

gezinsleden ook. Zo zorgen we er met elkaar voor: 
• Dat er zo min mogelijk besmettingen plaats vinden; 
• Dat de kans op quarantaine zo klein mogelijk wordt; 
• Dat er geen groepen thuis moeten blijven omdat er geen 

vervanging is als de leerkracht zich moet laten testen. 
(* Uitzonderingen voor chronisch zieke of astmatische kinderen) 

1,5 meter afstand Leerkrachten altijd houden 1,5 m. afstand van elkaar. 
De leerkrachten hoeven geen 1,5 m. afstand te houden tot de leerlingen. Ze 
zullen dat wel zoveel mogelijk doen vanaf groep 4/5. 

Hygiëne en ventilatie Net als eerder wassen/ontsmetten de leerlingen hun handen als ze 
binnenkomen en voor het eten. Het ventilatiesysteem is goedgekeurd.  

Stage, LIO, e.d. Stagiaires en de LIO-er, die volgende week begint zijn welkom op school. 
Externe onderwijsondersteuners werken on line met de kinderen.  

Mondkapjes Gebruik van mondkapjes voor de leerlingen in groep 7/8 wordt dringend 
geadviseerd. 

2: Reisbewegingen  
Schooltijden Maak waar mogelijk gebruik van gespreide begin- en eindtijden en/of pauzes. 
Halen en brengen Afspraken: 

• Leerlingen uit de bovenbouw komen zo veel mogelijk zelfstandig 
naar school; 

• Het schoolplein is verdeeld haal/breng zones; 
• Kinderen worden door 1 ouder gebracht en gehaald. 

Advies: 
• Ouders dragen mondmaskers bij het halen en brengen. 

Bewegingen in school Beperk het aantal bewegingen zoveel mogelijk. 
3: Cohortering Cohortering betekent, dat groepen kinderen van een groep zoveel mogelijk 

gescheiden blijven van de andere groepen. Een groep is een cohort.  
Contacten Beperk het aantal onderlinge contacten zoveel mogelijk (toilet!). 
Activiteiten Geen schoolbrede gezamenlijke activiteiten. 

• Geen Torenklas; 
• Wel gym. 

Buiten spelen Speel alleen met de kinderen uit je eigen klas in de pauze. 
4: Testen  Leerkrachten hebben voorrang bij testen. De GGD adviseert op basis van 

onderzoek of leerlingen getest moeten worden. 
GGD Als er een besmetting plaats vindt, worden de instructies van de GGD 

gevolgd. 
Quarantaine Als een kind of de leerkracht van een groep (cohort) positief getest wordt, 

gaat de hele groep 5 dagen in thuisquarantaine en moet iedereen uit de 
groep zich laten testen. 
Kinderen die niet getest worden moeten 10 dagen in quarantaine. 

5: Quarantaine • Goede communicatie naar ouders. 
• Onderwijs op afstand, in zover mogelijk. 
• Alleen noodopvang als dat organisatorisch haalbaar is. 
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Groepen 1/2  
Brengen • Om  8.10 uur gaan de kinderen naar de leerkracht. Zij staat op het 

kleuterplein; 
• Kinderen worden door 1 ouder gebracht. 
• Ouders blijven buiten het hek van het kleuterplein en gaan direct 

naar huis; 
• Om 8.15 uur gaat de leerkracht met de kinderen naar binnen. 

Halen • Om 13.50 uur komen de  kinderen door de deur van de klas naar 
buiten; 

• Kinderen worden door 1 ouder opgehaald; 
• Ouders wachten de kinderen zo ver mogelijk bij het hek van het 

kleuterplein vandaan op; 
• Ouders gaan meteen naar huis. 

Buitenspelen De kinderen spelen met hun eigen groep buiten. 
Traktaties De kinderen mogen alleen op voorverpakte traktaties trakteren. 
Groep 3  
Brengen • Om 8.10 uur gaan de kinderen naar de leerkracht. Zij staat op het 

kleuterplein; 
• Kinderen worden door 1 ouder gebracht; 
• Ouders blijven buiten het hek van het kleuterplein en gaan direct 

naar huis; 
• Om 8.15 uur gaat de leerkracht met de kinderen naar binnen. 

Halen • Om 13.50 uur komen de  kinderen door de deur van de klas naar 
buiten; 

• Kinderen worden door 1 ouder opgehaald; 
• Ouders wachten de kinderen zo ver mogelijk bij het hek van het 

kleuterplein vandaan op; 
• Ouders gaan meteen naar huis. 

Buitenspelen De kinderen spelen met hun eigen groep buiten. 
Traktaties De kinderen mogen alleen op voorverpakte traktaties trakteren. 
Groep 4/5  
Brengen • Om 8.10 uur staan de kinderen bij de leerkracht, bij de 

Pannakooi. 
• Kinderen worden door 1 ouder gebracht; 
• Ouders blijven buiten het hek van de school (Sportlaan of 

parkeerplaats) en gaan direct naar huis; 
• Om 8.15 uur gaan de leerlingen op een teken van de leerkracht 

naar binnen. 
Halen • Vanaf  13.45 uur komen de  kinderen via de trap naar buiten. 

• Ouders wachten de kinderen breed verspreid over de Sportlaan of 
op de parkeerplaats op (maak een goede afspraak met uw kind); 

• Ouders en kinderen gaan meteen naar huis. 
Traktaties • De kinderen mogen alleen op voorverpakte traktaties trakteren. 
Groep 5/6  
Brengen • Om 8.10 uur staan de kinderen bij de leerkracht, in de cirkel op 

het plein; 
• Kinderen worden door 1 ouder gebracht; 
• Ouders blijven buiten het hek van de school (Sportlaan of 

parkeerplaats) en gaan direct naar huis; 
• Om 8.15 uur gaan de leerlingen op een teken van de leerkracht 

naar binnen. 
Halen • Vanaf  13.50 uur komen de  kinderen via de trap naar buiten. 

• Ouders wachten de kinderen breed verspreid over de Sportlaan 
op (maak een goede afspraak met uw kind); 

• Ouders en kinderen gaan meteen naar huis. 
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Traktaties • De kinderen mogen alleen op voorverpakte traktaties trakteren. 
Groep 7/8  
Brengen • Om 8.10 uur staan de kinderen bij de leerkracht, bij de ingang van 

de trap. 
• Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school of 

worden door 1 ouder gebracht; 
• Ouders blijven buiten het hek van de school (Sportlaan of 

parkeerplaats) en gaan direct naar huis. 
• Om 8.15 uur gaan de leerlingen op een teken van de leerkracht 

naar binnen. 
Halen • Vanaf  13.50 uur komen de  kinderen via de trap naar buiten. 

• Kinderen gaan meteen naar huis. 
Mondkapjes Kinderen van groep 7/8, alle leerkrachten en bezoekers dragen een 

mondkapje als: 
• Ze binnenkomen; 
• Heen en weer lopen door de klas of over de gang. 

Als de kinderen aan tafel zitten of buiten zijn kan het mondmasker af. 
Traktaties De kinderen mogen alleen op voorverpakte traktaties trakteren. 
 


