
 

      

       

School voor Speciaal Basisonderwijs 
 

 

 

Extra nieuwsbrief over volledig naar 

school gaan vanaf 2 juni 2020 

 
          

                        
 

                                         Gorinchem,  25 mei 2020 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

 

Het gefaseerd opstarten is erg goed verlopen de afgelopen weken. Dit ook dankzij uw 

medewerking! Daarom gaan we op dinsdag 2 juni aanstaande weer volledig draaien.  

Maandag 1 juni 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag.  

 

De gymlessen worden deze week weer opgepakt door juf Germa. Het speciaal 

(basisonderwijs) mag de gymlessen in een zaal geven. Het douchen na de les wordt 

voorlopig niet gedaan. De zwemlessen kunnen dit schooljaar niet meer doorgaan. 

 

Het is belangrijk dat u zelf contact opneemt met uw vervoersmaatschappij; doe 

dat zo snel mogelijk. 

 

 

Nog even een herhaling van de coronaregels: 

 

 

 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden; tussen 

personeelsleden onderling en personeelsleden en leerlingen wel.  

 

 Ouder(s)/verzorger(s) mogen de school niet in en ouder(s)/verzorger(s) mogen 

niet op de schoolpleinen komen. Uw kind wordt bij een van de hekken 

opgevangen: 

De Appelboom bij het kleuterplein; kleuters gebruiken de eigen ingang. 

De Berk, De Knotwilg en De Linde bij het hek van de gymzaal; de leerlingen 

van deze groepen gaan via de eigen klassendeur naar binnen. 

De Eik, De Kastanje en De Populier bij het hek van de hoofdingang; deze 

leerlingen gaan door de hoofdingang naar binnen. 

De Beuk en De Hazelaar bij de pleiningang: deze leerlingen gaan via de ingang 

van het grote plein naar binnen. 

Wij vragen u om ook van elkaar 1,5 meter afstand te houden tijdens het 

wachten. 

 

 Wij dragen er zorg voor dat op school de hygiënevoorschriften van het RIVM 

zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan o.a. desinfecterende 

doekjes, handgel, extra schoonmaken van toiletten en het veelvuldig wassen 

van de handen. Daarom mogen leerlingen geen eigen speelgoed en/of 

knuffels meenemen! 

 

 

 



 

 Leerlingen en personeelsleden met verkoudheidsklachten mogen niet op school 

komen. Als een leerling verkouden en/of ziek is of wordt, wordt hij/zij direct 

door de ouder(s)/ verzorger(s) opgehaald. Het is aan de school om besluiten te 

nemen over toelating of weigering van de leerlingen, niet aan de ouders. 

 

 Als iemand van het gezin koorts heeft (38 graden of hoger) moet het hele gezin 

binnen blijven. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur klachtenvrij bent. Zie 

de adviezen van het RIVM. 

 

 

We zien er naar uit om volgende week weer volledig te starten. Wij wensen u een fijn 

lang weekend toe! 

 

 

 

Namens het team van De Rotonde, 

 

 

Cindy de Rek  

Directeur 

 

 

 


