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Van GROEI naar BLOEI ! 

 
 

Purmerend, vrijdag 5 maart 2021 

 

Betreft: vervolg onderwijsplan  - vanaf 9 maart 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na de voorjaarsvakantie is gebleken binnen de scholen van CPOW dat COVID-19 snel om zich 
heen kan grijpen. Bij het calamiteitenteamoverleg is het belang uitgesproken dat deze 
basisregel ontzettend belangrijk blijft!!!: Houd de cohorten in stand (cohort is een groep) en 
werk vanuit een structuur waarbij goed te bepalen is waar de haard van een besmetting 
zich bevindt. Dit is m.n. van belang voor het tijdig en effectief in kunnen grijpen als een 
besmetting zich voordoet.  
 
In dit schrijven leest u welke aanpassingen er op het onderwijsplan van 8 februari t/m 5 
maart 2021 plaatsvinden en welke afspraken er uit dat plan hetzelfde blijven. 
 
Aanpassingen   

 Onze schoolmaatschappelijk werkster Myra Timmerman mag weer in school komen. 

 De ambulante begeleiders mogen weer in school komen en live met de kinderen 

werken.  

 Er kan weer binnen gegymd worden. Meester Ricardo houdt zo veel mogelijk 1,5 

meter afstand. Er worden gymlessen aangeboden waarbij Ricardo zo min mogelijk 

begeleiding moet bieden waar nauw contact voor nodig is. De eigen groepsleerkracht 

brengt zijn/haar klas zelf naar de gym en haalt de eigen klas ook weer zelf op. Er mag 

maar één klas per keer in een kleedkamer. Het kan zijn dat de gymles daarom iets 

eerder stopt of wat later begint om dit organisatorisch voor elkaar te krijgen.  

 De instrumentale muzieklessen aan groep 5 kunnen plaatsvinden. Doordat er op de 

bovenverdieping 2 lege lokalen zijn en het Klaverhof dichtbij is voor deze groep, is 

het geven van muzieklessen in vier groepen door één docent binnen de afspraken 

van de cohorten te organiseren. De muziekdocent(en) houdt 1,5m afstand tot de 

kinderen.  

 Op Trifolium hebben de kinderen vanaf groep 3 een eigen tafel en stoel. Wij blijven 

zoals u leest met cohorten werken. Waar de samenwerkingsopdrachten de eerste 

drie weken beperkt werden, merken we dat het voor de kinderen toch fijn is om met 

verschillende maatjes te werken. Ondanks de vaste plekken hebben we gemerkt dat 

de kinderen natuurlijk ook contact hadden met de andere klasgenoten. Aangezien we 

in cohorten per groep blijven werken, is het mogelijk om samenwerkingsopdrachten 

wat meer uit te breiden.  
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Wij willen extra benadrukken, dat 

 Wij de meest recente versie van de beslisboom hanteren: 

https://www.boink.info/beslisboom  
 Er op dit moment op verschillende scholen in de omgeving veel zorgen zijn rondom Corona, 

ook bij de lagere groepen! Dit brengt de nodige onzekerheden met zich mee. Binnen het 

team en met het calamiteitenteam van CPOW hebben wij hierover regelmatig overleg met 

elkaar. Wij willen de gevolgen van thuisblijven en testen zo veel mogelijk beperken. Het 

belang van thuisblijven bij een verkoudheid willen wij hierbij daarom ook benadrukken!   

 Trakteren: het is alleen mogelijk om winkel verpakte traktaties uit te delen. 

Traktaties die thuis ingepakt zijn, zijn helaas niet mogelijk 

Wat blijft 

Brengen en halen    

 Wij willen u vragen bij het brengen/halen van uw kind een mondkapje te dragen en er ook 

voor te zorgen, dat er maar 1 persoon is die de kinderen brengt en haalt.    

 De kinderen van de bovenbouw komen zo veel mogelijk alleen naar en van school, om het 

aantal volwassenen om de school te beperken. Uiteraard moet dit voor u wel goed voelen.    

Het brengen van uw kind(eren) naar school  
 Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school (met hoge uitzondering 

bij het ophalen i.v.m. de verkeersveiligheid).   
 Iedere bouw heeft zijn eigen ingang. Groep 1-2 hoofdingang, Groep 3-4 hoofdingang. Groep 

5-6 zij-ingang Klaverhof. Groep 7-8 zij-ingang Pinksterbloem. De dubbele deuren bij de 
hoofdingang zullen beide opengezet worden, zodat de groep 1 t/m 4 op een veilige manier, 
met genoeg ruimte, naar binnen kunnen. Een teamlid zal bij de hoofdingang het naar binnen 
gaan van de school begeleiden.    

 Bij de hekken staan teamleden en vrijwilligers die zo nodig uw kind(eren) naar de ingang van 
de school begeleiden. Zij zijn herkenbaar aan de oranje hesjes.   

   
Het ophalen van uw kind(eren) van school  

 Voor het ophalen is het i.v.m. de verkeersveiligheid en het houden van 1,5 meter afstand 
niet mogelijk om bij het hek uw kind op te wachten. Ophalen kan daarom voor de ouders van 
de groepen 1 t/m 4 op het schoolplein. Bij het ophalen van uw kind(eren) vragen wij u 
rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Wij verzoeken u het schoolplein zo snel 
mogelijk te verlaten.   

 De groepen 1 en 2 komen aan het einde van de schooldag 10 minuten eerder naar buiten 
(14.05 uur). Wilt u in het zicht, maar wel verspreid en op afstand, wachten?  
- Groep A komt naar de kant van de tafeltennistafel.  
- Groep B staat bij de boom.   
- Groep C langs de klimmuur.    

 De groepen 3 t/m 8 komen per groep met de leerkracht naar buiten aan het einde van de 
dag (14.15 uur) bij hun eigen uitgang. Omdat er maar één groep op de gang mag, kan het zijn 
dat het naar buiten komen iets langer zal duren.   

 Wanneer uw kind in groep 5 t/m 8 zit, verzoeken wij u buiten het plein te wachten.  
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Binnen Trifolium     

 Bij volwassenen die de school mogen betreden, wordt een gezondheidscheck strikt 
toegepast (file:///C:/Users/f.tump/Downloads/gezondheidscheck%20versie%2026%2
0nov.pdf) .  

 Volwassenen dragen een mondkapje wanneer zij zich verplaatsen door het gebouw. 
Het kan zijn dat de leerkracht er voor kiest om ook in de klas een mondkapje of face-
shield te dragen.    

 We hebben de ondersteuning van de onderwijsassistent naast de leerkrachten zo 
verdeeld dat zij verbonden zijn aan een bepaalde groep of bouw.    

 Voor hulpouders is het niet mogelijk de school in te gaan (bibliotheekouders, 
flitsouders, etc). Wij vragen u om thuis met uw kind te blijven flitsen. Liefst in ieder 
geval drie keer per week. U bent hier als het goed is bekend mee, door de 
thuiswerkperiode.   

 Bij verplaatsing van de gehele groep, zoals het naar buiten gaan, is maar 1 groep op 
de gang.    

 Voor de leerlingen van groep 7 en 8 is het dringend advies aan de school om te 
overwegen hen een mondneusmasker of face-shield te laten dragen, wanneer zij zich 
binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen. 
Daar wij alert zullen zijn op geen vermenging van groepen in de gang, laten wij deze 
keuze bij u. Wij zouden het waarderen wanneer uw kind een mondneusmasker of 
face-shield zou willen dragen wanneer hij/zij zich op de gang begeeft.   

 Leerkrachten blijven zo veel mogelijk in hun eigen bouw (eigen gedeelte van de 
school).    

 Ventileren doen we zoveel mogelijk voor schooltijd en tijdens de pauzes. De ramen 
staan natuurlijk de gehele schoollestijd op een kier. Het zal in de school / klas dus 
kouder zijn dan normaal. Tip: laat uw kind zich kleden met laagjes, zodat een vest 
bijvoorbeeld aan of uit kan.   

 Bij ziekte van de leerkracht, niet corona-gerelateerd, zullen de kinderen niet 
opgedeeld worden over de andere groepen.    

 
Buitenspelen  

 Kinderen spelen vanaf groep 3 op hun eigen helft buiten.   
 Het buitenspeelrooster wordt aangepast, zodat de kinderen met hun eigen bouw buiten 

spelen. En vanaf groep 3 ieder op een apart gedeelte, de groepen worden niet gemengd.   
 
Wat gebeurt er als een leerling uit de klas of de leerkracht/onderwijsondersteuner/stagiaire positief 
getest is?   

 Er wordt contact opgenomen met de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde 
besmettingen met COVID-19.   

 Als een leerling of een teamlid verbonden aan de groep positief getest is, gaat de hele groep 
5 dagen in quarantaine. Dat betekent dat deze kinderen dan 5 dagen thuis zijn en wanneer 
het mogelijk is online thuisonderwijs krijgen van de leerkracht die op dat moment ook thuis 
is.    

mailto:info@bs-trifolium.nl
file:///C:/Users/f.tump/Downloads/gezondheidscheck%20versie%2026%20nov.pdf
file:///C:/Users/f.tump/Downloads/gezondheidscheck%20versie%2026%20nov.pdf


 

 

Oecumenische basisschool Trifolium 
Pinksterbloem 67-69, 1441 RJ Purmerend, 0299-660717, info@bs-trifolium.nl 

 
Van GROEI naar BLOEI ! 

 
 

 Na vijf dagen kan er getest worden. Bij een 
negatieve test mogen de teamleden betrokken bij de groep en de kinderen van deze groep 
weer naar school.    

 Mocht u er als ouder/verzorger voor kiezen om uw kind niet te laten testen, dan gaat uw 
kind nog 5 dagen extra in quarantaine, 10 dagen in totaal dus. Maar let wel op dit is dan 
zonder online instructies. De leerkracht staat dan immers weer les te geven voor de groep op 
school. Wij volgen hierin de landelijke maatregelen.    

 Wanneer uw kind positief getest is, blijft het hele gezin thuis.    
 Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes hoeven niet in quarantaine die 5 dagen, tenzij de 

leerling die in quarantaine is vanwege een klasgenootje/leerkracht die positief getest 
is, klachten krijgt.   

 Wanneer een groep in quarantaine gaat, maar er wel een mogelijkheid is tot online-
onderwijs, zal dit starten op de 2e dag. Iemand anders uit het gezin kan de spullen op de 1e 
dag ophalen. Over hoe dit zal verlopen wordt u geïnformeerd.    

 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en), 
Femke Tump (directeur) en/of Jeannette Reesen (IB), door een bericht te sturen via Social Schools of 
telefonisch contact op te nemen.    
  
Met vriendelijke groet,  
Team Trifolium  
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