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Willemstad, 16 januari 2022 

Geachte ouders/verzorgers,  
 
De school gaat weer open op 17 januari. Hierbij moeten we rekening houden met maatregelen 
ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 én rekening houden met het belang van 
onderwijs voor de ontwikkeling en welzijn van onze kinderen.  
Het belang van vaccinatie willen we hierin benadrukken. Ouders die de keuze maken zich niet te 
laten vaccineren lopen het risico om met COVID besmet te raken, waardoor het kind in 
quarantaine moet en gedurende 14 dagen niet naar school mag. Of, indien een ouder niet weet 
dat hij/zij COVID heeft, kan het kind besmet raken en COVID onbewust binnenbrengen op school. 
 
Uitgaande hiervan volgen wij dan ook het aangepaste Coronaprotocol voor FO en zullen de 
volgende maatregelen gelden: 
 
Thuisblijven in geval van symptomen COVID-19  
Kinderen, ouders en docenten die COVID-19 gerelateerde klachten hebben blijven thuis en laten 
zich in overleg met de huisarts (zo nodig) testen.  
Het protocol is op onze site te bekijken voor meer informatie. 
 

Mondneusmaskers / social distance / hand sanitizer 
We vragen u met klem om een mondneusmasker te dragen en rekening te 
houden met de social distance op en om het schoolterrein. Oudergesprekken 
vinden zoveel mogelijk online plaats of op afspraak 1 op 1 op een tijdstip buiten 
de schooltijd. Naast het handen wassen met water en zeep is het gebruik van    
een eigen hand sanitizer, met minimaal 70% alcohol, aan te raden.  

 
Afzetten en ophalen van kinderen 
Uitgaande van het laatste Coronaprotocol zijn er enkele aanpassingen.   
 

1. De kinderen lopen alleen naar binnen.  
2. Slechts één ouder kan uitstappen om het kind naar de poort te brengen. 
3. Gelieve u te houden aan de 2m afstand en het dragen van een mondneusmasker. 

 
Cyclus 1 en 2: 

 De schoolpoort gaat om 7.00u open.   

 De kinderen worden afgezet tussen 7.00u en 7.30u. 

 Ze lopen meteen naar de klas. 
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Het ophalen van kinderen  
Slechts één ouder stapt uit om een kind op te halen. Graag rekening houden met de hieronder 
vermelde tijden.  
 
 

Groepen 1/2 kinderen worden opgehaald tussen 12.00u en 12.10u. 
Groepen 3/4 kinderen worden opgehaald tussen 12.10u en 12.20u. 
Hoe? U parkeert, zet de motor uit, stapt uit en wacht buiten langs het 
hek. Denkt u aan 2m afstand houden? De ruimte vóór het schoolhek 
blijft leeg. Telkens wordt via een bord bekendgemaakt welke groep in de 
hal staat. De ouder van de desbetreffende groep loopt dan naar de lege 
ruimte voor het hek en het kind loopt naar de ouder toe. Is een ouder 
niet op tijd en wordt de volgende groep opgeroepen: de ouder moet dan    

   wachten tot 12.15u. 
 
 
Groepen 5 en 6 kinderen worden opgehaald tussen 12.20u en 12.30u. 
Groepen 7 en 8 kinderen worden opgehaald om 12.30u  
Hoe? U parkeert, zet de motor uit, stapt uit en wacht buiten langs het hek. Denkt u aan 2m 
afstand houden? De ruimte vóór het schoolhek blijft leeg. Telkens wordt via een bord 
bekendgemaakt welke groep in de hal staat. De ouder van de desbetreffende groep loopt dan 
naar de lege ruimte voor het hek en het kind loopt naar de ouder toe. Is een ouder niet op tijd 
en wordt de volgende groep opgeroepen: de ouder moet dan wachten tot 12.30u. 
 
Om 12.30u gaan de kinderen van de ouders die te laat zijn naar de hal. Deze ouders moeten 
dezelfde procedure volgen als boven beschreven. 
 
NB: Na 12.45u is er geen toezicht meer op kinderen die te laat opgehaald worden. Om 13.00u 
gaat de schoolpoort dicht. 
 
Wij rekenen op uw medewerking in deze en danken u bij voorbaat.   
 
Take care and stay safe! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.                                A.M.  van Eenennaam, adj. 


