
Extra nieuwsbrief 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze extra nieuwsbrief is vanzelfsprekend vooral bedoeld om u te 
informeren over de nieuwe fase die we volgende week in gaan. 
Vanwege de hoeveelheid informatie, is voor de leesbaarheid gekozen om 
dit niet in het ‘normale’ format van de nieuwsbrief te plaatsen. 
 
Als team van De Hoeksteen kijken we er naar uit om de kinderen weer 
gezamenlijk in de klas te krijgen. Tegelijkertijd zet deze nieuwe fase ons 
ook weer voor een aantal keuzes die wij, maar misschien u ook, best 
spannend vinden. 
 
We weten ons daarin gedragen door gebed tot onze Hemelse Vader!  
 
Pinksteren 
Pinksteren is een vaak onderschat en onderbelicht feest. Het ‘feest van de (Heilige) Geest’. De start 
van de kerk en het vertellen over Jezus. 
De kinderen van de groepen 3 hebben die boodschap in ieder geval begrepen!  
 
Onder leiding van juf Esther en juf Sarah een mooie Pinksterviering opgenomen, die zij gedeeld 
hebben met de bewoners van De Pol. 
Wilt u dit ook zien en mee genieten? Klik dan HIER! 
 
 
 

Na 8 juni 
Protocol 
We kijken er naar uit om vanaf komende maandag de kinderen weer allemaal samen in de klas te 
zien! 
 
Het zal weer een nieuwe situatie zijn, die opnieuw om aanpassingen vraagt. Daarom hebben we 
uitgekeken naar het voorspelde protocol van de PO-raad.  
 
Inmiddels is dit verwachte protocol afgelopen donderdagavond bekend geworden. De afgelopen 
dagen hebben we ons er over gebogen wat dit voor ons betekent. Allereerst is dit vrijdag HSN centraal 
vanuit het crisisteam gedaan, waarna we de vertaalslag naar De Hoeksteen gemaakt hebben. Hierin 
hebben we de MR als oudervertegenwoordiging gevraagd mee te denken. Fijn dat we met hen ook nu 
weer vanuit hun betrokkenheid als ouders konden spiegelen! 
 
In deze nieuwsbrief willen we u een overzicht geven van de nieuwe fase na 8 juni. Hoe lang deze fase 
duurt is moeilijk in te schatten. We gaan in ieder geval uit van de periode tot de zomervakantie. Maar 
zoals we inmiddels weten, is het verloop van de maatregelen moeilijk te voorspellen. Of de 
maatregelen voor de zomervakantie nog ruimte voor versoepeling geven, of dat dit ook na de 
zomervakantie in deze vorm door zal gaan, weten we dus nog niet. Daarom hebben we geprobeerd 
keuzes te maken die recht doen aan de richtlijnen van het RIVM en de PO-raad en daarnaast de 
meeste zekerheid geven dat we binnen de gemaakte keuzes ruimte hebben wanneer tussentijds 
aangepaste maatregelen komen. 
 
Motivering  
Ook voor de komende fase geldt: 
Onder de keuzes die we als school maken, liggen ontzettend veel belangen, afwegingen, regels en 
richtlijnen waar we in relatief korte tijd voor gesteld zijn. We kunnen daarom niet tot in detail iedere 
keuze motiveren en uitleggen. Dat zou deze brief onoverzichtelijk en vooral erg lang maken.   
We hopen op uw begrip. 
 
Schooltijden 
Voor de komende periode zetten we het continurooster voort. 
Daarvoor zijn o.a. de volgende redenen: 

1) Vanuit het protocol PO-raad wordt deze vorm geadviseerd 
2) We verminderen de verkeersstromen van ouders rond de school (tussen de middag) 

https://youtu.be/1kQ8ytVN3p8


3) De leerkrachten ervaren dat dit hen en de kinderen de afgelopen periode veel rust en 
structuur geeft 

4) Het levert een effectievere leertijd op, omdat er minder ‘opstartmomenten’ zijn voor de 
kinderen met de klas. 

 
Het aantal lesuren gaat daarbij weer terug naar de hoeveelheid die de kinderen voor 16 maart ook per 
week hadden. De schooltijden worden daardoor als volgt: 
 

Schooltijden continurooster 

Maandag  08.30-14.30u 
Dinsdag 08.30-14.30u 
Woensdag 08.30-12.30u 
Donderdag 08.20-14.30u 
Vrijdag Groep 1:  vrij 

Groep 2 t/m 4: 08.30-12.00u 
Groep 5 t/m 8: 08.30-14.30u 

 
 
Kritische kanttekening 
Het besluit tot een tijdelijk continurooster is niet per definitie ‘het nieuwe normaal’.  
Indien blijkt dat we structureel, onafhankelijk van de corona-maatregelen, over zouden gaan naar een 
continurooster, gaat daar een formele procedure aan vooraf.  
Wel hebben we dit uitgebreid besproken met het team. Daarnaast is voor deze vorm ook de input van 
ouders via de oudergeleding MR meegenomen. De oudergeleding MR heeft met het voorlopige 
continurooster unaniem ingestemd. 
 
Tegelijkertijd kan deze periode wel benut worden als een ervaringsperiode om een goed beeld te 
creëren voor een continurooster. Voor nu geldt: zolang de landelijke coronamaatregelen van kracht 
zijn, hanteren we een continurooster. 
 
Aansluiting met de BSO 
Voorafgaand aan het besluit om te werken met een continurooster is er contact geweest met de BSO 
partners om te zorgen voor een goede aansluiting van de opvang op de gewijzigde schooltijden.  
Dit is gelukkig mogelijk.  
 
De BSO zal hierover contact leggen met de ouders die een contract met hen hebben. Wij realiseren 
ons dat dit een uitbreiding van de opvang is, die kosten met zich mee brengt. Daar tegenover staat 
een vergelijkbare (netto) besparing op de kosten van de Tussen Schoolse Opvang (TSO), ervan 
uitgaande dat de gezinnen die gebruik maken van BSO, voorheen ook gebruik maakten van TSO. 
 
Gespreide inloop 
Ook in de volgende fase hebben ouders geen toegang tot het plein. Uitzondering hierop zijn de ouders 
die hun kind naar De Triangel (peuterspeelzaal) brengen. 
 
We streven naar zo min mogelijk ouderverkeer rond de school. Daarom maken we voor het halen en 
brengen de volgende afspraken: 

• de kinderen komen zoveel mogelijk lopend en zelfstandig naar school; 
• voor de kinderen die gebracht moeten worden hanteren we het kiss & ride principe: na het 

brengen gaat de ouder meteen naar huis. Tijdens dit korte moment bij het plein wordt door de 
ouders de 1,5m onderlinge afstand gehanteerd; 

• de kinderen van groep 2 t/m 8 mogen zelfstandig het plein op. Er wordt niet gespeeld op het 
plein en zij gaan zelf meteen de school binnen naar de klas. De leerkrachten zijn vanaf 08.15u 
in de klas aanwezig om de kinderen op te vangen; 

• met klem willen we benadrukken dat de kinderen niet voor 08.15u op school komen! 
• om de spreiding te stimuleren, hanteren we de volgende tijden: 

o Cohort 1 (de gezinnen die afgelopen weken maandag en donderdag naar school 
gingenm groep A) komt tussen 08.15 en 08.20 naar de klas 

o Cohort 2 (de gezinnen die afgelopen weken dinsdag en vrijdag naar school gingen, 
groep B) komt tussen 08.20 en 08.25 naar de klas 

• de leerkrachten van groep 1a, 1d en 1/2c zullen tussen 8.15 en 8.25u bij de kleuteringang 
buiten staan om de kinderen op te wachten. Om 8.25u gaan zij als groep naar binnen; 

 
Bij het uit gaan van de school: 



• gaan de kinderen meteen naar huis; 
• voor de kleutergroepen geldt hetzelfde als de afgelopen weken (alleen dan op een andere tijd: 

14.25u, woensdag 12.25u en groep 2 op vrijdag 11.55u) 
o Groep 1a, groep 2b en groep 1/2c, staan op de gebruikelijke plek. De kinderen van 

groep 1d kunnen bij de hoofdingang opgehaald worden. De kinderen van groep 
2e zullen voor het klaslokaal staan; 

• na het ophalen van uw kind(eren) willen we u vragen meteen naar huis te gaan 
 
Vanaf volgende week kunnen we ook 
weer gebruik maken van de toegang aan 
de kant van de Zijdevlinder. 
De kinderen van groep 4, 5, 6 en 8 zetten 
hun fiets daar neer. 
 
De kinderen van groep 1 t/m 3 plaatsen 
hun fiets op plein aan de Boni-zijde. 
 
Oudergesprekken 
Ouders zijn nog altijd zo min mogelijk 
toegestaan binnen de school. Daarom zullen oudergesprekken nog altijd zoveel mogelijk telefonisch 
of digitaal plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen kunnen enkele gesprekken op school plaats vinden. 
Dit is dan buiten schooltijd, in een goed geventileerde ruimte en met inachtneming van de 1,5 meter 
afstand. 
 
Bewegingsonderwijs 
Er is een apart protocol bewegingsonderwijs afgegeven. Dit betekent dat we zoveel mogelijk buiten 
zullen sporten. Als er (vanwege het weer of andere redenen) wel voor bewegingsonderwijs in de 
gymzaal gekozen wordt is dit toegestaan. In dat geval worden lichte bewegingsactiviteiten gedaan, 
waarbij geen fysieke ondersteuning (hulp bij oefeningen) wordt verricht. 
 
Schoolreizen 
Aangezien dringend geadviseerd wordt terughoudend om te gaan met activiteiten met grote groepen, 
hebben we het besluit genomen dat we dit jaar de schoolreizen (6 juli) niet door laten gaan. We 
maken er op die dag een feestelijke dag in de klas/op school van. 
 
Toetsing 
Vanuit het gezamenlijke overleg tussen de intern begeleiders van alle HSN scholen is ervoor gekozen 
de cito toetsen te spreiden. Een aantal toetsen wordt voor de zomervakantie en een aantal toetsen na 
de zomervakantie afgenomen.  
 
Overige bijzondere activiteiten 
Voor alle verdere bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld de afscheidsavond van groep 8) zullen we 
nadenken over een vorm die binnen de RIVM maatregelen past. Dit leggen we voor aan de MR. Ook 
de algemeen directeur denkt hierin mee, om de afstemming tussen de scholen te blijven houden. 
 
Opvang 
Een gevolg van deze nieuwe situatie is dat de noodopvang op school zal stoppen. 
We zijn onze medewerkers (Henriët, Marit, Denise en Ella) en de medewerkers van Nijkerk Sportief en 
gezond enorm dankbaar voor al hun inzet de afgelopen periode! 
 
RIVM richtlijnen 
Vanzelfsprekend blijven we de RIVM richtlijnen hanteren. 
 
Dat betekent nog altijd: 
Kinderen mogen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus.  
Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moet een kind thuisblijven totdat het 24 uur 
klachtenvrij is. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft 
(gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde 
klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval 
mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen.  
Twijfelt u of uw kind naar school kan? Lees dan goed de richtlijnen van het RIVM.   
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs


Leerkrachten  
Bovenstaande richtlijnen gelden ook voor leerkrachten. Dat betekent dat het kan voorkomen dat een 
leerkracht niet kan werken. Daarnaast zijn er ook leerkrachten, die óf zelf in de risicogroep horen, óf 
die in het gezin hiermee te maken hebben.  
In beide gevallen is nog altijd duidelijk: dan kunnen zij niet op school zijn.  
Mocht dit het geval zijn, dan proberen we hen te vervangen. In het uiterste geval kan dit betekenen 
dat we een (deel van een) groep een dag of zelfs langer niet op school kunnen ontvangen.  

 
Externen  
Onze externe instanties zijn sinds eind mei weer welkom in de school. Zij dragen namelijk bij aan het 
primaire proces van onze leerlingen (dyslexiepraktijk, Intraverte, etc.). Ook zij hebben hun 
voorschriften van de hygiëne en zullen waar nodig aanpassingen verrichten bij hun werk. 

 
Hygiëne 
Ook in de komende periode zullen de extra hygiëne maatregelen gehandhaafd blijven. 
Dit gaat o.a. om extra schoonmaakrondes in de school waarbij o.a. deurklinken, trapleuningen en 
toiletten extra worden schoongemaakt. Daarnaast worden handen regelmatig gewassen door 
leerlingen en personeel. Leerlingen wassen structureel ook hun handen bij binnenkomst, voor/na de 
pauze, voor/na toiletbezoek. Ook het traktatiebeleid wordt voortgezet zoals in de afgelopen weken 
(verpakte traktatie, geen klassenronde). 
Wilt u nog altijd:  

• Uw kind(eren) met gewassen handen naar school laten gaan?  

• Een schone theedoek meegeven voor de lunch? De kinderen kunnen deze dan op hun tafel 
leggen tijdens het eten. 

 
Plusklas en verrijkingsgroepen 
Ook de plusklas en verrijkingsgroepen zullen weer starten. 

 
Tot slot 
Bovenstaande is behoorlijk wat informatie. 
Mocht u n.a.v. deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd mailen 
(directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl)  
U kunt ook contact opnemen met de MR (mrhoek@hsn-scholen.nl ) 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het team van De Hoeksteen, 
Herman van den Berkt 
 
 
Overig: 
Plein: 
Komende weken wordt gestart met de pleinaanpassingen. In een volgende nieuwsbrief zullen we daar 
meer over vertellen. Na de zomervakantie hopen we behalve onze prachtige uitbouw aan de school, 
ook te starten met een fantastisch nieuw plein! 
 
Nieuws zwerfboeken 
In de bijlage bij deze brief, vindt u een persbericht m.b.t. het eerste jubileum van de 
kinderzwerfboeken regio Nijkerk. Daar besteden we graag aandacht aan. Zoals u waarschijnlijk nog 
weet hebben we samen tijdens de thuiswerk periode een groot zwerfboekenstation in de school 
gebruikt. Daar is door de kinderen uit de buurt flink gebruik van gemaakt in de periode dat de 
bibliotheek gesloten was. 
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