
 

 

Veldhoven, 4 juni 2020 

 

Beste ouders, 

Vanaf 8 juni komen alle leerlingen weer alle dagen naar school. Het uitgangspunt blijft hetzelfde: We 
streven naar een zo veilig mogelijke school, waar we de mogelijkheid tot het doorgeven van het virus 
zoveel mogelijk beperken.  
Alle maatregelen die we vanaf 11 mei 2020 hebben ingesteld (behalve de halve groepen), 
continueren we. In deze brief herhalen we alle afspraken, en benoemen we zaken die nieuw zijn. 
Leest u de brief goed door, deze bevat belangrijke informatie en zorgt ervoor dat we samen 
zorgdragen voor een veilige school. 

De belangrijkste wijzigingen vanaf 8 juni: 
 

1. De noodopvang en het thuisonderwijs stoppen 
Vanaf maandag 8 juni is er geen noodopvang meer op school, aangezien alle leerlingen naar school 
komen. Ook het thuisonderwijs voor de leerlingen die nog thuis waren, stopt per 8 juni. Met de 
leerlingen die thuis zijn vanwege het feit dat zij zelf of een gezinslid in de risicogroep vallen, maken 
we individuele afspraken.  
Heeft u een Ipad van school geleend? Dan verwachten we dat uw zoon/dochter deze maandag weer 
mee terug naar school neemt. De laptops van Stichting Leergeld mogen de leerlingen nog houden. 
 

2. Specifiek voor groep 7/8A en 8B 
De komende weken staan voor de leerlingen van groep 8 de musical en het afscheid centraal. Dit 
willen we uiteraard graag samendoen met alle groep 8-leerlingen. 
Het uitgangspunt, zoals geadviseerd in het protocol PO, is dat de kinderen alleen met dezelfde groep 
kinderen in aanraking komen. Sinds 11 mei zaten de leerlingen van groep 7 in het ene cohort en de 
leerlingen van groep 8 in het andere cohort. We hebben besloten deze verdeling te continueren.  
Groep 7A krijgt alle dagen les in het lokaal van groep 7/8A en alle kinderen van groep 8 (28 
leerlingen) krijgen alle dagen onderwijs in het lokaal van groep 8B. Martin, Tineke en Martijn maken 
een planning wie wanneer welke groep lesgeeft en zullen dit voor de leerlingen heel helder maken. 
Deze verdeling is conform het protocol en is fijn voor de schoolverlatersactiviteiten. 
 
Richtlijnen RIVM 
Uitgangspunt blijft dat wij de richtlijnen van het RIVM blijven hanteren. Vanuit het RIVM wordt 
aangegeven dat leerlingen geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Tussen volwassenen onderling 
moet wel afstand gehouden worden en tussen leerlingen en volwassenen dient zoveel mogelijk 1,5 
meter afstand te worden gehouden. De beschikbare ruimte binnen en buiten het gebouw wordt zo 
optimaal mogelijk ingezet, zodat zoveel mogelijk afstand gehanteerd kan worden. 
 
Afspraak: 

 De leerkracht houdt (indien mogelijk) 1,5 meter afstand van de leerlingen. 
 Tussen volwassenen wordt te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden. 

 



Het advies is nog steeds dat mensen die hoesten, verkouden zijn, niezen, keelpijn hebben, moeilijk 
ademen of koorts hebben, thuisblijven. Ook mensen die tijdelijk verminderde geur of smaak hebben, 
blijven thuis. Op het moment dat één van de gezinsleden verkouden is, of koorts heeft, blijft 
iedereen in het gezin thuis. 
 
Afspraak: 

 Kinderen die bovenstaande klachten hebben, blijven thuis 
 Heeft één van de gezinsleden bovenstaande klachten, in combinatie met koorts of 

benauwdheid? Ook dan blijft het kind thuis. 
 Zodra het kind of het gezinslid meer dan 24 uur klachtenvrij is, mag het kind weer naar 

school. 
 Als een kind klachten krijgt op school, gaat hij/zij naar huis (wordt opgehaald door een 

ouder). 
 Bovenstaande geldt ook voor leerkrachten. 
 U kunt uw kind ziekmelden door een mail te sturen naar heiacker@veldvest.nl 

 
Hygiëne 
Afspraken: 

 In ieder lokaal zijn desinfecterende gel, handzeep, oppervlaktespray en papieren 
handdoekjes aanwezig. 

 Er worden structureel momenten gepland in het dagrooster om meerdere keren per dag de 
handen te wassen. 

 Naast de reguliere schoonmaak wordt er twee keer per dag extra gepoetst (toiletten, 
deurklinken, trapleuningen et cetera). 

 In de klassen worden de deurklinken en andere contactpunten meerdere malen per dag 
schoongemaakt.   

 Daarnaast worden toetsenborden, I-pads, speelleermaterialen en andere 
gebruiksvoorwerpen en apparaten in de school extra schoongemaakt.  

 De drie regels met betrekking tot hoesten en niesen, papieren zakdoekjes gebruiken en 
handen wassen blijven centraal staan.  

 
Aanwezigheid op school 
Alle kinderen komen alle dagen naar school. Indien kinderen klachten hebben, blijven ze thuis. Indien 
gezinsleden klachten hebben, in combinatie met koorts of benauwdheid, blijft het hele gezin thuis. 
 
Schooltijden en buiten spelen 

 De leerkrachten wachten buiten hun eigen leerlingen op. Er is een vaste plek waar de 
groepen ’s ochtends verzamelen. 

 De verschillende groepen hebben wisselende begin- en eindtijden en een vaste in- en uitgang 
(zie schema hieronder). 

 Op maandag, dinsdag en donderdag blijven alle leerlingen op school tijdens de lunchpauze. 
U hoeft niet aan- of af te melden voor de TSO bij Korein. De kinderen eten in de eigen klas, 
met de eigen leerkracht en gaan daarna met de eigen groep naar buiten. De speeltijd tussen 
de middag is opgedeeld in speeltijd buiten (20 minuten) en speeltijd binnen in de eigen 
groep (20 minuten). Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen tussen de middag kunnen 
ontspannen en lekker naar buiten kunnen. Alle kinderen brengen hun eigen lunchpakketje 
mee, en iets te drinken. Uiteraard brengen de kinderen ook fruit en drinken mee voor de 
ochtendpauze. 

 De jassen worden op de gebruikelijke plek opgehangen. 
 Er is een aangepast rooster voor het buitenspelen. Het buitenspelen is met de eigen groep, 

gescheiden van andere groepen.  
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- Weldsehei: Er zijn 3 groepen buiten op dezelfde tijd. 1 groep speelt alleen op de 
speelplaats, 1 groep speelt alleen op het gras voor de bult en 1 groep speelt alleen op het 
gras achter de bult.  
- Kanteel: Er zijn 2 groepen buiten op dezelfde tijd. Op de speelplaats en op het veld zijn 
duidelijke scheidingen aangegeven waar de kinderen van de verschillende groepen kunnen 
spelen.  
 

Groep Schooltijden  Ingang 

Weldsehei   

KA Ma, di, do 8.20u-15.05 
Woe, vrij 8.20u- 12.05u 

Normale ingang (hoofdingang) 

KB Ma, di, do 8.30u-15.15 
Woe, vrij 8.30u- 12.15u 

Normale ingang (Hoofdingang) 

KD Ma, di, do 8.40u-15.25 
Woe, vrij 8.40u- 12.25u 

Hoofdingang  

3A Ma, di, do 8.20u-15.05 
Woe, vrij 8.20u- 12.05u 

Normale ingang 

4A Ma, di, do 8.30u-15.15 
Woe, vrij 8.30u- 12.15u 

Normale ingang 

5A Ma, di, do 8.20u-15.05 
Woe, vrij 8.20u- 12.05u  
 

Ingang aan het einde van de 
gang 

6A Ma, di, do 8.40u-15.25 
Woe, vrij 8.40u- 12.25u 

Zij-ingang (middelste aan de 
speelplaats) 

Groep 7A Ma, di, do 8.30u-15.15 
Woe, vrij 8.30u- 12.15u 

Normale ingang (einde gang) 

Groep 8 Ma, di, do 8.40u-15.25 
Woe, vrij 8.40u- 12.25u 

Normale ingang (einde gang) 
 

   

Kanteel   

KC Ma, di, do 8.20u-15.05 
Woe, vrij 8.20u- 12.05u  

Achteringang bij eigen lokaal 

3B Ma, di, do 8.20u-15.05 
Woe, vrij 8.20u- 12.05u  

Achteringang bij eigen lokaal 

4/5B Ma, di, do 8.30u-15.15 
Woe, vrij 8.30u- 12.15u 

Vooringang bij eigen lokaal 

6/7B Ma, di, do 8.30u-15.15 
Woe, vrij 8.30u- 12.15u 

Vooringang bij eigen lokaal 

  
Contact met ouders 

 Ouders mogen niet in het schoolgebouw komen. 
 Leerlingen komen zelfstandig naar school of worden door maximaal 1 ouder gebracht. 
 Op de speelplaats van beide locaties is een streep gemaakt. Ouders mogen niet voorbij deze 

streep komen.  
 Ouders nemen achter de streep afscheid van hun kinderen en wachten na schooltijd hun 

kinderen op achter de streep.  
 Ouders houden uiteraard minimaal 1,5 meter afstand van andere ouders. 
 Oudergesprekken vinden in principe telefonisch of via Teams plaats. 
 Heeft u meerdere kinderen en verschillende begintijden? Uw kind mag dan op de 

verzamelplaats op de speelplaats wachten tot zijn of haar groep start. 
 



Bewegingsonderwijs  
De lessen bewegingsonderwijs worden niet in de gymzaal gegeven. Op basis van de doelen die deze 
periode op het programma staan, worden (eenvoudige) buitenactiviteiten gepland. De leerlingen 
hoeven geen gymspullen mee te brengen. 
 
Verjaardagen 
Uiteraard zijn er de komende tijd ook kinderen jarig en dat moet gevierd worden! Helaas kunnen we 
de ouders van de kleuters niet uitnodigen om de viering bij te wonen in de klas. Als uw kind graag wil 
trakteren, dan mag dit alleen als het een zakje chips, een (klein) verpakt snoepje of een doosje 
rozijntjes in een uitdeelzak is. 
 
De hygiëneregels en de daarmee gepaard gaande afspraken worden zeer secuur nageleefd door 
eenieder in de school. Ik reken ook op uw medewerking.  
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dit graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Judith Aust 
Directeur De Heiacker 


