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e-mail  administratie@sbo-aquamarijn.nl 

 
 
 
Leeuwarden, 4 februari 2021 
 
 
 
Betreft: De school gaat weer beginnen! 
 
 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van SBO Aquamarijn, 
 
 
De kinderen kunnen elkaar weer op school ontmoeten! 
De overheid heeft het besluit genomen dat de school weer open mag.  
Deze heropening gaat vergezeld door aanvullende maatregelen. U heeft inmiddels een brief 
ontvangen van onze bestuurder over het open gaan en de eerste schooldag op 8 februari. 
 
Dat we als school weer onderwijs in de klas mogen gaan geven is heel mooi. Maar daarmee is niet 
alles meteen weer “gewoon”. De leerlingen van een groep kunnen en mogen onderling contact 
hebben, maar volwassenen moeten zich nog steeds aan de afstand van 1,5 meter houden. Daarnaast 
moeten we veel regels volgens voor de hygiëne. Met deze brief willen we u duidelijk maken hoe wij 
met de regels en maatregelen omgaan, wat we van u als ouder(s)/verzorger(s) verwachten en wat 
we van uw (pleeg)kind(eren) verwachten. 
 
Alle kinderen? 
Ja, in principe alle kinderen. We volgen hierin natuurlijk wel de richtlijnen van het RIVM. Kinderen 
mogen dus niet naar school bij; 
 
• Neusverkoudheid*, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38oC en koorts.  
• Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.  
• 24 uur klachtenvrij = weer naar school.  

Leerlingen die tot de risicogroep behoren, of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren, 
kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met de leerkracht.  

*Kinderen t/m groep 8 met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de school, maar moeten 
  thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij 
  getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat. 
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Afstand houden 
Als volwassenen dienen we de afstand te houden van 1,5 meter. Dat geldt voor u, maar ook voor alle 
medewerkers van de school. Ook de afstand tussen de leerlingen en de medewerkers moet zoveel en 
vaak mogelijk die 1,5 meter zijn. Ouder(s)/verzorger(s) en alle andere betrokkenen mogen daarom 
niet op de pleinen of in het schoolgebouw komen. Maar ook u kan dus niet te dicht op andere 
ouder(s)/verzorger(s) staan met het brengen en halen. We willen u daarom ook met klem verzoeken 
elkaar niet in verlegenheid te brengen en echt te zorgen voor die afstand. Om dat in goede banen te 
leiden, hebben we de groepen eigen schooltijden gegeven voor het brengen en halen. 
 
Brengen en halen 
De richtlijnen die wij als school hebben gekregen, zijn duidelijk. U brengt uw (pleeg)kind alleen en tot 
aan het hek. Het afscheid is kort. De leerlingen lopen het plein op en u vertrekt direct om volgende 
ouders de ruimte te geven. Daarnaast vragen wij u om bij brengen/halen 1,5 meter afstand te 
houden en een mondkapje te dragen. 
Nabij het hek zal 1 van onze medewerkers staan om de leerling te ontvangen en door te sturen naar 
de collega die bij de deur staat. De leerling loopt dan meteen door naar de klas. In de klas zal de 
leerkracht de leerling ontvangen, op gepaste afstand. Het halen zal op een gelijke manier gaan. U 
wacht buiten het hek, op de juiste tijd, met de 1,5 meter onderlinge afstand, tot de groep naar 
buiten komt. Als de leerling en de leerkracht zien dat de ouder/verzorger er staat, mag de leerling 
het hek uit, naar u toe lopen en u vertrekt dan meteen om andere en/of volgende ouders de ruimte 
te geven. Juist om deze reden zijn de schooltijden per groep aangepast. Houdt u dus aan die tijden, 
dan voorkomen we grote groepen ouders aan het hek. Brengt u meerdere kinderen, houd dan de 
eerste tijd aan en bij het halen de laatste tijd. De breng en haaltijden staan in de bijlage. Leerlingen 
die zelfstandig komen moeten zich ook aan deze tijden houden. We willen u ook vragen hier rekening 
mee te houden als uw (pleeg)kind van huis vertrekt. 
 
Taxi 
Als uw (pleeg)kind met leerlingenvervoer gebracht en gehaald wordt, dan gelden de normale tijden. 
Deze groep leerlingen komt tegelijk op school en ook zij zullen meteen doorgaan naar de klas. De 
regels m.b.t. het taxivervoer zijn de verantwoordelijkheid van de vervoerders. Mocht u hier vragen 
over hebben dan dient u zelf contact op te nemen met de betreffende vervoerder. 
 
Contact 
U kunt dus niet even snel wat vragen aan de leerkracht bij het brengen of halen. En de leerkracht ook 
niet aan u. Deze contacten en het delen van belangrijke informatie zal op dezelfde manier blijven 
gaan als nu. U kunt mailen en bericht geven via Parro en als de leerkracht iets hebben, sturen zij dat 
ook via Parro. Inmiddels weten we allemaal goed gebruik te maken van die systemen. Wel vragen we 
uw begrip voor het feit dat de leerkrachten ook een privé hebben en dus niet op alle gewenste tijden 
kunnen reageren. U kunt tot 16.00 uur een bericht indienen waar de leerkracht u op kan 
beantwoorden.  
 
Hygiëne 
We zullen de leerlingen vaak hun handen laten wassen, daarvoor hebben we speciale zeep bij alle 
wasbakken staan. Materialen die veel gebruikt worden, zullen ook regelmatig schoongemaakt 
worden. De tafels zullen vaker afgenomen worden. De toiletgroepen meerdere keren per dag 
grondig en de deurklinken in het gebouw ook. We willen u vragen om met uw (pleeg)kind extra 
aandacht te besteden aan het handen wassen, handen wassen na toiletgang, hoesten en niezen in de 
elleboog, zo min mogelijk aan je gezicht zitten, etc. Het helpt ons, als thuis ook deze maatregelen 
gevolgd worden. 
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Lesprogramma 
We hebben natuurlijk een bijzondere situatie. De leerlingen komen weer terug in de klas, na een 
lange periode van onderwijs op afstand. En dan ook nog de indruk die deze hele situatie van 
lockdown maakt op de leerlingen. We hebben ons onderwijs op afstand in de meeste groepen 
uitgebreid met MS Teams bijeenkomsten en hoewel dat anders is, is het wel fijn dat leerlingen en 
leerkrachten elkaar zo hebben kunnen zien en spreken.  
In de eerste periode zullen we vooral veel aandacht besteden aan het welzijn van de leerlingen. Hoe 
gaat het met je, wat houd je bezig, waar liggen je zorgen?  
Ook aandacht voor het weer samenzijn als groep, want hoe ging dat toch? Dat alles uiteraard binnen 
de structuur die past bij onze leerlingen en de school. Natuurlijk gaan we met schoolwerk bezig en 
gaan ze aan de slag, maar wel eerst aandacht voor het groepsproces.  Eerst de leerling, dan de eigen 
groep. Alle lessen of activiteiten die we normaal door verschillende groepen heen hebben vinden nu 
in eigen groep plaats. Zo zullen de pauzes er ook eerst uitzien. Pauze met je eigen groep op het plein. 
 
Quarantaine maatregel 
Mocht in de groep een corona besmetting zijn dan gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Bij een 
negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als er niet getest wordt, moet 
het kind nog eens 5 dagen in quarantaine blijven. De groep krijgt in die periode zoveel mogelijk 
onderwijs op afstand indien de leerkracht zelf niet ziek is. Zoals het nu lijkt is het zo dat als uw 
(pleeg)kind thuis komt te zitten door het sluiten van de groep, dat niet meteen het hele gezin in 
quarantaine hoeft. Tenzij uw (pleeg)kind klachten krijgt. We snappen ook dat dit stukje nog veel 
vragen oproept. De overheid heeft aangegeven dat hier meer duidelijkheid over zal volgen. Als wij als 
school die informatie hebben, dan laten wij het u weten. 
 
Ziekte en inval 
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht komen de lessen te vervallen. Er wordt door de 

leerkracht een lespakket aangeboden die u kunt gebruiken voor thuisonderwijs. 

Ziekmelding van de leerkracht kan zowel op de avond als op de vroege ochtend aan u gemeld 

worden. Houd goed Parro en uw mailbox in de gaten! 

Zoals u in de brief van de bestuurder heeft kunnen lezen, is er geen voorziening aanwezig voor 

noodopvang van leerlingen.  

 

Mondkapjes groep 7 en 8 

Omdat wij alle maatregelen die gegeven worden opvolgen, is er geen noodzaak om het advies van 
mondkapjes voor groepen 7 en 8 op te volgen. We kiezen er dus voor om deze leerlingen niet te 
vragen mondkapjes te dragen bij aankomst, vertrek of in de school. 
 
Uitstapjes 
Het is waarschijnlijk wel duidelijk voor iedereen, maar voor de zekerheid; Alle activiteiten die buiten 
de school zouden plaatsvinden, gaan niet door. Geen bezoekjes aan een museum, geen schoolreisjes, 
geen andere activiteiten. De maatregelen gelden nog steeds. We volgen die. Op het moment dat de 
overheid uitspraken doet over de situatie, gaan we kijken wat dat voor onze school betekent.  
 
Traktaties 
Een verjaardag vieren doen we graag, zeker op school kunnen we daar dan toch extra aandacht aan 
besteden. Trakteren hoort daar ook bij. Dat gaat wel anders. Want ouder(s)/verzorger(s) mogen niet 
op school komen en wij willen ook geen traktaties vanuit huis op school hebben. Daarom gaan wij 
dat regelen als school. Als u wilt dat uw (pleeg)kind trakteert omdat hij/zij jarig is (geweest), spreekt 
u met de leerkracht af op welke dag dat gaat gebeuren. De school zorgt dan voor een traktatie. 
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Reminder 
In het kort kunt u de afspraken teruglezen op de structuurstrook. Deze is ook om uw (pleeg)kind 
duidelijk te maken hoe het straks gaat met het brengen naar school. Zo weet hij/zij wat ze te 
wachten staat. 
 
Bijlage 
Als bijlage sturen we u het breng en haalschema.  
De structuurstrook naar schoolbrengen.  
Structuurstrook welkom in de klas. 
 
 
Vragen en zorgen 
Mocht u zorgen hebben of andere vragen die niet bij de leerkrachten kunnen? Als teamleiders zijn 
wij uiteraard per mail bereikbaar. Wij horen dat graag. 
 

 Monique Wiersma voor Onderbouw : m.wiersma@sbo-aquamarijn.nl  

 Hanine Weda voor Middenbouw en Bovenbouw: h.weda@sbo-aquamarijn.nl  
 
 
Tot slot willen wij u bedanken voor uw inzet voor het geven van thuisonderwijs. Deze klus was niet 
makkelijk. Wij zijn ons daar bewust van en samen gaan we verder uw (pleeg)kind te stimuleren in de 
ontwikkeling. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Hanine Weda, teamleider 
Monique Wiersma, teamleider 
 
 
Verder; bijlagen 
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