
 
Uithoorn, 27 november 2021 

Maatregelen n.a.v. persconferentie 26 november 2021 

Afgelopen vrijdag werd in de persconferentie duidelijk dat de bassischolen nieuwe maatregelen 

moeten nemen. In dit document nemen wij u mee in hoe wij hier uitvoering aan zullen geven. Wij 

vragen u dit document goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de werkwijze voor de 

komende periode. 

Groepen in de school 

Zoals eerder aangegeven zullen we de verschillende bouwen niet meer mengen. Onderbouw werkt 

en speelt alleen met de onderbouw, middenbouw met de middenbouw en de bovenbouw met de 

bovenbouw. Dat betekent ook dat we momenteel alleen nog in de onderbouw een groep kunnen 

verdelen mocht een stamgroepleider ziek zijn. Alleen daar kan dat leerlingaantal technisch. In de 

midden- en bovenbouw zijn de groepen daar te groot voor. Dit heeft tot gevolg dat we in die bouwen 

sneller moeten vragen om de kinderen thuis te houden bij ziekte/afwezigheid van 

een stamgroepleider. Wij verzoeken jullie dan ook met klem altijd eerst zelf naar een oplossing te 

zoeken voor de opvang van je kind. Mocht het écht niet lukken, dan neem je contact op met school 

en kijken wij of er een plek is in een andere stamgroep in dezelfde bouw.  

We zullen voorlopig ook geen vieringen met alle bouwen tegelijk in de aula doen. Tijdens de 

vieringen zitten alle kinderen van 't Startnest door elkaar in de aula, dat zijn zeer waardevolle 

momenten. Daarom zullen we, net als de vorige keer, hier een digitale oplossing voor inzetten. Dit 

heeft zoals eerder aangekondigd bijvoorbeeld invloed op de Sinterklaasviering. We wachten 

Sinterklaas niet buiten op. De onder- en middenbouw ontvangen hen gezamenlijk in de aula. Beide 

bouwen zitten gescheiden in de aula op voldoende afstand. Sint en zijn Pieten zullen de 1.5 meter in 

acht nemen.  

 

Buitenspelen 

Er wordt opgeroepen om ook buiten de cohorten zo min mogelijk te mengen. Iedere bouw heeft zijn 

eigen buitenspeeltijd. Hier zal tijdens de tussenschoolse opvang ook rekening mee worden 

gehouden.  

Schooltijden  

De overheid adviseert om kinderen waar mogelijk alleen naar school te laten gaan. Van de scholen 

wordt verwacht dat zij gespreide starttijden hebben en de kinderen op verschillende plekken de 

school in laten gaan.  

• De onderbouw komt via de hoofdingang tussen 08:15 en 08:25 uur de school binnen. 

• De middenbouw komt via de achteringang tussen 08:15 en 08:25 uur de school 

binnen. 

• De bovenbouw komt via de hoofdingang tussen 08:25 en 08:35 uur de school binnen. 

Zij hebben lunchpauze van 11:50 en 12:50 uur en kunnen tussen 12:45 en 12:50 uur 

de school weer binnenkomen.  

Binnen de school hanteren wij weer looproutes.  



 
Weer naar huis 
De onder- en middenbouw zullen op de normale schooltijden naar buiten gaan via de hoofdingang. 

Wij lopen met de gehele stamgroep naar buiten, waardoor we op dat moment menging tussen de 

bouwen kunnen voorkomen. De bovenbouw komt om 15.05 uur (en op woensdag om 12.35 uur) de 

school uit via de hoofdingang.  

Snottebellenbeleid 

Wanneer uw kind verkoudheidsklachten heeft (dus ook een milde snotneus) moet u uw kind 

thuishouden. Er wordt geadviseerd uw kind in dit geval te laten testen.  

Hygiënemaatregelen en veiligheid 

• De gebruikelijke hygiënemaatregelen blijven van kracht.  

• In de protocollen wordt geadviseerd de bovenbouw (groep 6,7,8) een mondkapje te laten 

dragen wanneer zij zich door het gebouw bewegen.  

• Daarnaast wordt er geadviseerd om de kinderen van de bovenbouw en het personeel twee 

keer per week een zelftest te laten doen. De overheid zal ervoor zorgen dat er op termijn 

zelftests beschikbaar zijn, maar dat zal maandag nog niet het geval zijn.  

Absenties 

Wij gaan ervan uit dat uw kind alle dagen naar school komt, leerplicht is immers van kracht. Mocht 

uw kind niet naar school kunnen komen, wilt u dit dan voor 08:30 uur melden door naar school te 

bellen op 0297-521590. Wij zullen expliciet om de absentiereden vragen. 

Externen in de school 

Wij laten alleen externen die onderwijsondersteuning bieden toe op school. Wij zullen hen vragen 

een gezondheidscheck te doen en zich uiteraard aan onze voorzorgsmaatregelen te houden. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de eerder gestuurde mail van Roxan (23-11) 

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet,  

MT ‘t Startnest 

 


