
 

 

 

 

 

Willemstad, 27 mei 2020. 

 

Geachte ouders, 

 

In dit vierde bulletin willen we graag enkele andere belangrijke punten onder uw 

aandacht brengen. 

 

Keuring 

We hebben de keuring met vlag en wimpel doorstaan! Op naar maandag! 

 
Zitten op de speelplaatsbanken 

Op alle banken buiten de klassen hebben we met gekleurd plakband aangegeven 

waar kinderen mogen zitten. Gelieve deze informatie alvast met uw kind te 

delen. 

 

De vijfde dag 

U hebt kunnen merken, dat we geen groepen hebben gepland voor de vrijdag. We 

hebben uitsluitsel gekregen van het Schoolbestuur en kunnen u mededelen, dat 

de A-groepen op vrijdag 5 juni naar school komen en de B-groepen op vrijdag 

12 juni. We laten u nog weten wat er op vrijdag 19 juni gebeurt. 

 



Afwezigheid/ziekmelding 

Bij afwezigheid van een klassenleerkracht zullen we u de komende 3 weken 

zeker moeten verzoeken om de kinderen weer mee te nemen naar huis. 

De kinderen moeten gescheiden van elkaar (dus elke groep apart) in de pauze 

spelen. Buiten de klas is het onder elkaar mengen niet toegestaan. We zullen een 

groep dus moeilijk over andere groepen kunnen verdelen als een leerkracht ziek 

is. 

 

Bij ziekmelding van een kind graag doorgeven of het gaat om verschijnselen die 

griepgerelateerd zijn.  
 

We moeten met ons allen elkaar beschermen en willen u vragen om bij voorbaat 

zelf uw kind thuis te houden als uw kind bepaalde symptomen vertoont. De 

klassenleerkrachten zullen gelijk overgaan tot afzondering van een kind dat 

bepaalde symptomen vertoont, waarna wij u meteen zullen opbellen om uw kind 

op te halen. 

We hebben zowel kinderen als leerkrachten die in de risicogroep vallen en willen 

sowieso geen enkel kind blootstellen aan welke vorm van risico dan ook. 

 

Bijlagen 

Vandaag ontvangt u twee bijlagen: 

- Ons Hygiëne protocol VJMC voor de leerlingen en leerkrachten 

- Ons Protocol Corona-virus 

 

 

Tot zover onze informatie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

M.F. Halman-Nicolaas, dir 
 


