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Beste ouders/verzorgers, 
 
Gisteravond is door de regering besloten dat alle basisscholen op 11 Mei weer gedeeltelijk 
open kunnen. Hoe dit er precies op de school van uw kind(eren) uit zal zien krijgt u uiterlijk 
vrijdag 24 april via de school te horen en kan ook per school enigszins verschillen. 
 
Algemene afspraken die overal binnen Stichting PrimAH gelden zijn: 
 

 Er zijn in ieder geval geen ouders in de school of op het plein tijdens het halen en 
brengen van de kinderen. Voor de kleuters worden hierover per school aparte 
afspraken gemaakt. 

 Kinderen die lichte ziekteverschijnselen/klachten hebben blijven in ieder geval thuis 
totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn.  

 De algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM, die gelden vanaf het 
begin van de Corona uitbraak, worden in acht genomen en blijvend onder de 
aandacht gebracht van de kinderen. Denk hierbij o.a. aan hoesten en niezen in de 
elleboog, regelmatig wassen van de handen met water en zeep etc.  

 De 1,5 meter afstand tussen volwassenen wordt strikt nageleefd. 

 Het afstandsonderwijs stopt met de meivakantie. 
 
Of en hoe noodopvang na 11 mei geregeld wordt is op dit moment nog niet duidelijk. Op 
landelijk niveau zijn hier nu nog gesprekken over gaande. Als hier meer duidelijkheid over is 
laten wij u dat natuurlijk weten. 
 
Net als voor de Corona uitbraak kan het voorkomen dat een leerkracht ziek is. Wij proberen 
dan natuurlijk een invalleerkracht te vinden die de groep les zou kunnen geven. Mocht dit 
niet lukken dan laat de school dit zo spoedig mogelijk weten en heeft uw kind geen les. Het 
zou zo kunnen zijn dat u dit pas op de dag zelf te horen krijgt. Wij vragen en rekenen in dat 
geval op uw begrip. Ook kan het zo zijn dat er, doordat er ook collega’s zijn die onder de 
risicogroep van het RIVM vallen, personele wijzigingen plaatsvinden. 
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Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd bij de directeur van de school 
terecht. 
 
Rest mij nog u te bedanken voor het invullen van de enquête met betrekking tot het 
afstandsonderwijs in de afgelopen periode. De resultaten hiervan nemen we ook in de 
komende periode mee bij het vormgeven van ons onderwijs. Daarnaast wil ik u ook 
bedanken voor uw inzet bij de begeleiding van de kinderen bij het afstandsonderwijs! Er is 
en wordt veel van eenieder gevraagd. Laten we niet vergeten waar we het voor doen: de 
gezondheid van iedereen! 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren 
 
Jeroen Kleyberg 
Directeur-bestuurder Stichting PrimAH 


