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Beste ouders/verzorgers 

Allereerst wat heerlijk dat de kinderen maandag weer naar school kunnen. Wij kijken er naar uit om 
iedereen weer te zien. De voorbereidingen zijn in volle gang, zodat we een goede en fijne start met 
elkaar kunnen maken! 
 

• Alle laptops, opladers en koptelefoons moeten maandag weer mee naar school genomen 
worden. Mochten er mankementen aan de laptop zijn, dit graag op een briefje schrijven en 
tussen de laptop doen. Wilt u alles in een stevige tas goed verpakken en niet bij het eten en 
drinken doen. Ook de andere schoolspullen zoals wisbordjes, boeken, schriften e.d. moeten 
mee terug naar school. 
De ouders van kinderen uit groep 3/4 vragen we om even mee te lopen naar de ingang 
onder de trap en de spullen daar af te geven (rekening houdend met voldoende afstand tot 
andere ouders). 

 

• De studiedag van vrijdag 12 februari gaat niet door. We geven deze dag gewoon les. 
 
In de nieuwsbrief die u gisteren heeft ontvangen, stond al enige informatie over de nodige 
maatregelen die we moeten nemen om een passende opening voor onze school te realiseren.  
 
Dit betekent: 

• Alle bekende afspraken van voor de sluiting blijven van kracht. 

• De kinderen gaan door hun eigen ingang weer naar binnen.  

• Ouders, verzorgers mogen niet op het plein of in de school komen. Is dit wel noodzakelijk 
dan moet u een mondkapje dragen. 

• De kinderen wassen bij binnenkomst hun handen en herhalen dit diverse keren per dag. 

• De kinderen spelen gezamenlijk buiten met als doel dat kinderen zich volgens ons op die 
manier veiliger voelen dan wanneer we de indruk wekken dat ze een gevaar voor elkaar zijn. 

• Onze groepen hebben onderling in school geen gezamenlijke activiteiten om 
contactmomenten te beperken. 

• Het trakteerbeleid wordt voortgezet, zoals het was: een verpakte traktatie. 

• Uw kind thuishouden bij klachten die passen bij corona. Verder blijven kinderen thuis als een 
huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft. 

• Kinderen met chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts mogen naar school. 

• In de groepen 7 en 8 is een advies afgegeven om een mondkapje te dragen. Dit is niet 
verplicht en gaan wij nu niet toepassen. 

• De kinderen werken in de groepen met elkaar. Zij worden niet ingedeeld in koppels of kleine 
groepjes.  

• Het schoolzwemmen gaat tot nader order niet door. Gym gaat wat anders dan anders, we 
laten weten welke spullen er meegenomen moeten worden als hier meer over duidelijk is.  
 



Verder is er nauw contact met de gemeente Terschelling. Indien er andere, strengere maatregelen 
genomen moeten worden, hoort u dit direct van ons. Op onze website staat onder kopje nieuws het 
protocol basisonderwijs: https://www.hunnighouwersgat.nl/nieuws/  
 
 
Sneeuwpret 
Natuurlijk mag al het sneeuwspeelgoed mee naar school als er maandag sneeuw ligt. Wilt u wel 
overal een naam op zetten. We duimen dat de sneeuw op ons eiland valt. 
 

 
 

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  
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