
 

 

Beste ouders, 

Vanaf maandag 8 juni zullen de scholen weer volledig open gaan. In deze brief leest u hoe we dit op 

de Appelgaard vorm zullen geven. We hebben dit als team besproken. De MR heeft ingestemd met 

dit voorstel. De voorgenomen besluiten zullen in ieder geval tot aan de zomervakantie gelden. Het is 

aannemelijk dat deze maatregelen ook na de zomervakantie doorgezet zullen worden.  

We hanteren vanaf maandag 8 juni de reguliere schooltijden: 

dag ochtend middag 

maandag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur 

dinsdag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur 

woensdag 8:30 uur – 12:30 uur  

donderdag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur (groep 1 vrij) 

vrijdag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur (groep 1-4 vrij) 

 

Doordat de scholen weer volledig open gaan zal de opvang vervallen.  

TSO 

Tijdens de middagpauze bieden wij de mogelijkheid om over te blijven. De kinderen blijven over in hun 

eigen klas. In het protocol van de PO-raad wordt nog steeds geadviseerd om ouders zoveel mogelijk 

buiten de school te houden. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor TSO-ouders. Zij mogen hun 

taken, onder voorwaarde van het hanteren van de hygiënische maatregelen, uitvoeren. Het 

overblijven is niet verplicht, wel raden we het als school aan. We willen het haal- en brengverkeer 

rondom school beperken. Aan het overblijven zijn vanaf maandag 8 juni weer de gebruikelijke kosten 

verbonden. Het aanmelden kunt u doen via mijntso.nl (zie hiervoor de bijlage rondom aanmelding 

overblijven) 

Brengen en halen 

Doordat de school nu volledig open gaat, zal het drukker worden tijdens het halen en brengen van de 

kinderen. We willen u vragen om uw kinderen vanaf 8:15 uur te brengen. De eerste bel gaat zoals 

gebruikelijk om 8:25 uur. Vanaf 8:30 uur zitten de kinderen in de klas en starten we met het 

lesprogramma. Het ophalen van de kinderen gebeurt tussen 15:00 uur en 15:15 uur.  We willen een 

kiss ’n ride-principe toepassen. Om drukte en samenscholen te voorkomen willen we u vragen om bij 

uw auto te blijven wachten op uw kind. Op advies van het RIVM verzoeken wij u om na het brengen 

en/of halen het schoolplein direct te verlaten. Wij begrijpen heel goed dat het gezellig is om nog even 

een praatje te maken met andere ouders, maar om de gezondheid van ons allemaal in acht te nemen, 

willen we u vragen dit zoveel mogelijk te beperken.  

De afspraken op een rij: 

- Als u uw kinderen heeft afgeleverd of opgehaald, direct vertrekken om drukte en 

contactmomenten zoveel mogelijk te vermijden (kiss ’n ride).  

- Het schoolplein niet betreden, tenzij u dit met de leerkracht besproken heeft. 



 

 

- Wanneer het mogelijk is, wilt u dan op de fiets komen? 

- Voor kinderen die zelfstandig naar school komen is het dringende advies om zo laat mogelijk 

te komen en meteen na schooltijd naar huis te gaan. 

- Spelen na schooltijd is niet toegestaan. 

 

Ouders en schoolcontact 

Ouders zijn helaas nog niet toegestaan in de school. Natuurlijk begrijpen we dat contact met de 

leerkracht in sommige gevallen noodzakelijk is. Wilt u de vragen die u heeft per mail stellen aan de 

betreffende leerkracht? De leerkracht zal dan contact met u opnemen. Afspraken zullen telefonisch of 

via videobellen plaatsvinden. In sommige gevallen kunnen we als school besluiten om elkaar fysiek te 

ontmoeten met inachtneming van de 1,5 meter.  

 

Gym 

Tot de zomervakantie zullen we, als het weer het toelaat, sporten op ons landgoed. Mocht dit niet 

mogelijk zijn, dan zullen we vervangende activiteiten gaan doen. Het is wenselijk om tijdens het 

sporten op het landgoed stevige schoenen te hebben. Daarnaast is makkelijk zittende kleding prettig. 

Voor de kinderen van de bovenbouw is het fijn om een schoon t-shirt achter de hand te hebben. 

Hygiëne 

De hygiënische maatregelen, zoals we dit toepassen, blijven van kracht. Het schoonmaakbedrijf blijft 

dagelijks aandacht besteden aan extra desinfectie van sanitair, deurklinken, ed. Wilt u uw kind voor 

schooltijd naar het toilet laten gaan en handen laten wassen? 

Verjaardag  

Het is altijd een feest als we een verjaardag van een kind kunnen vieren. Dit willen we ook zoveel 

mogelijk door laten gaan. Wel willen we u erop attenderen dat de traktatie per stuk in een gesloten 

verpakking zit. De jarige kinderen kunnen helaas geen ronde langs de meesters en juffen maken. We 

bieden hiervoor een passende oplossing 

Chromebooks  

Mocht u op dit moment een chromebook van school lenen, dan vragen wij u deze chromebook 

schoongemaakt mee naar school te nemen. We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Mocht u over de inhoud van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u uw vragen richten aan Jan-

Willem, directie.appelgaard@hsn-scholen.nl 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen. Voor nu wensen we u nog een goede 

week en een goed weekend toe.  

Vriendelijke groet, 

Jan-Willem Korlaar 
Directeur  
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