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SCHOOL MAG WEER OPEN! 

Maandag 11 mei gaat onze school weer open voor onze leerlingen. Helaas nog niet 

voor alle leerlingen tegelijkertijd, maar alle leerlingen krijgen in de week van 11 mei 

minstens twee dagen onderwijs op school. De rest van de week, krijgen de kinderen 

onderwijs op afstand. Dit doen we door huiswerk- of thuiswerkopdrachten via Teams 

aan te bieden. Teams blijft voorlopig ook de plek waar de leerkrachten communiceren 

met de kinderen en met u als ouder.  

Voor groepen 5/6 en 7/8 is er een aantal instructielessen via Teams. De leerkrachten 

informeren u hier verder over. Wij zijn blij dat we de kinderen weer kunnen begroeten 

vanaf maandag 11 mei of donderdag 14 mei! 

 

Om alles goed te laten verlopen, maken we een aantal afspraken met elkaar: 

 

• Kinderen komen indien mogelijk zelfstandig naar school; 

• Kinderen komen indien mogelijk lopend of op de fiets naar school; 

• Als kinderen worden gebracht/gehaald, dan is dit door één volwassene; 

• Als kinderen met de auto worden gebracht, dan wordt uitsluitend gebruik ge-

maakt van de parkeerplaats bij de supermarkt. Afzetten met/vanuit de auto bij 

het schoolhek is niet toegestaan; 

• Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein en niet in de school; 

• Ouders van leerlingen uit groep 1/2 nemen afscheid op de stoep bij het hek van 

de kleuteringang* en houden hierbij minstens 1,5 meter afstand van andere ou-

ders; 

• Ouders van leerlingen uit groep 3/4 nemen afscheid op de stoep bij het hek van 

de school* en houden hierbij minstens 1,5 meter afstand van andere ouders; 

• Ouders van leerlingen uit groep 5/6 (en groep 7/8) nemen afscheid op de stoep 

aan de overkant van de straat* en houden hierbij minstens 1,5 meter afstand van 

andere ouders; 

‘Wij verheugen ons  

op maandag 11 mei én 

donderdag 14 mei.  

Fijn om alle kinderen  

weer te zien.’ 
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• School mag weer open! 

• Ziek- of afmelden 

• Opvang 

• Luizencontrole 

• Basisregels voor iedereen 

• Schooldagen groep A en B 

• Planning/afspraken        

komende periode 

Ondertussen op het schoolplein... 

Lees verder op de volgende pagina. 



• Heeft u meerdere kinderen dan neemt u afscheid van uw kinderen op de plek 

van uw jongste kind; 

• Bovenstaande plekken gelden ook voor het ophalen van de kinderen. 

• Op de dag dat de leerlingen naar school komen zijn zij tussen 08.15 en 08.30 

uur op het schoolplein (niet eerder en niet later!); 

• Om 08.20 uur gaan de deuren open waardoor de kinderen naar binnen mo-

gen: 

 Voor groep 1/2  De ingang bij de peuterspeelzaal 

 Voor groep 3/4  De hoofdingang 

 Voor groep 5/6  De keukendeur 

 Voor groep 7/8  De ingang bij de klas 

• Deze ingangen gebruiken we ook tijdens de pauzes en bij het naar huis gaan. 

• Kinderen nemen sloffen mee naar school, deze trekken ze meteen aan na bin-

nenkomst; 

• Om 14.15 uur gaan alle kinderen (en ophalende ouders) direct naar huis, nie-

mand blijft op of rond het schoolplein hangen. 

 

* Plattegrond brengen/ophalen en ingangen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIEK- OF AFMELDEN 

Heeft uw kind verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Dan meldt u uw kind ziek 

en laat het uitzieken. 

Heeft uw kind of iemand in het gezin verkoudheidsklachten en koorts (38 graden 

Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen uit het gezin thuis. U 

meldt dit op school.  

  

OPVANG 

Mocht u werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep en opvang nodig hebben op 

een andere dag dan waarop uw kind staat ingedeeld om naar school te gaan? Mail 

dan de benodigde opvangdata door naar: info@montessorihb.nl  

 

LUIZENCONTROLE 

Helaas mogen we geen ouders ontvangen op school. Dit betekent dat de luizen-

controle door ouders niet op school kan plaatsvinden. Wij vragen u vriendelijk om 

uw eigen kind(eren) te controleren. Zie hiervoor de website:  

https://www.rivm.nl/hoofdluis  

 



Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  
 

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

E-mail: info@montessorihb.nl  

Website: www.montessorihb.nl 

PLANNING/AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE 

 
• Schoolreis woensdag 20 mei gaat niet door 

• Donderdag 21 en vrijdag 22 mei Hemelvaart, alle leerlingen vrij 

• Maandag 1 juni Pinksteren, alle leerlingen vrij 

• Dinsdag 2 juni studiedag, alle leerlingen vrij 

• Vrijdag 26 juni verslagen mee, groep 1 t/m 7 

 

Leerlingen van groep A gaan de volgende dagen naar school: 

11, 12, 13, 20, 25, 26, 27 mei en 5, 8, 9, 10, 18, 19 juni 

 

Leerlingen van groep B gaan de volgende dagen naar school: 

14, 15, 18, 19, 28, 29 mei en 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17 juni 

 

Zodra er nieuwe maatregelen komen, informeren wij u. 

! 

BASISREGELS VOOR IEDEREEN 

• We wassen onze handen regelmatig; 20 seconden lang met water en zeep, 

 daarna handen goed drogen. 

• We wassen onze handen in ieder geval voordat we naar school gaan, als we 

 weer thuis zijn, als we onze neus hebben gesnoten, voor het eten, na het  

 buitenspelen, voordat we met materiaal werken en nadat we naar de wc zijn 

 geweest. 

• We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog. 

• We gebruik papieren zakdoekjes om onze neus te snuiten, gooien deze weg 

 en wassen daarna onze handen. 

• We schudden geen handen. 

• We houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar. 

 Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden. 

• We komen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. 

 

SCHOOLDAGEN VOOR GROEP A EN B 

Voor de meivakantie heeft u een overzicht gekregen van de twee groepen waarin 

de leerlingen zijn verdeeld, met de dagen waarop de leerlingen op school aanwe-

zig zijn. Aangezien er in eerste instantie geen rekening is gehouden met het he-

melvaartweekend en in tweede instantie niet met het pinksterweekend en een 

studiedag hebben we een nieuwe indeling gemaakt. U ziet hieronder in de plan-

ning een nieuw overzicht met dagen waarop wij de kinderen op school verwach-

ten. Deze (definitieve) dagen worden ook doorgegeven aan de kinderopvangor-

ganisaties. Excuus voor de eventuele verwarring. Uiteraard blijft het een rooster 

onder voorbehoud. Zodra de maatregelen worden aangepast vanuit de overheid, 

passen wij het schema weer aan. 


