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Beste ouders/verzorgers, 
 
Maandag 17 augustus begint de school weer. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft 
gehad. Het coronavirus zal ook bij de start van dit schooljaar nog een rol spelen. Maatregelen die 
voor de zomervakantie van toepassing waren, gelden nu nog steeds. Met deze brief brengen we u 
op de hoogte van de actuele maatregelen die voor onze locatie Blekerslaan gelden. 
 
Deze brief staat ook op de website www.bekenkampschool.openbaaronderwijsgroningen.nl.  
 
Terugkomst uit oranje/rood gebied 
Voor gezinnen die op vakantie zijn geweest naar een land met een rood of oranje reisadvies, geldt 
dat zij bij terugkomst twee weken in thuisquarantaine moeten blijven.  
 
Symptomen 
Heeft uw kind corona-gerelateerde klachten, dan mag het niet naar school. Hier zijn we streng in. 
Wordt een leerling ziek op school, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op zodat uw kind 
naar huis kan. 
  
Brengen en halen 
Wij willen enkel op afspraak volwassenen in de school. Dit houdt in dat ouders en chauffeurs het 
schoolgebouw niet zonder afspraak in mogen. 
Start van de dag: Zoals u gewend bent worden de kinderen bij de ingang ontvangen, er staan  
      personeelsleden buiten, we verzoeken u om hun aanwijzingen op te volgen.    
      Voor de kinderen uit de Mollen en Zeehonden geldt een andere looproute:  
      buitenom met ouder of chauffeur via het kleine plein tot aan de buitendeur  
      van hun lokaal. Graag het verblijf op het plein zo kort mogelijk houden. 
Einde schooldag: De taxi’s staan zoals gebruikelijk op het schoolplein geparkeerd, de kinderen  
      zullen per klas naar buiten komen en naar de taxi ’s gaan.  
      Ouders die hun kind zelf komen halen worden verzocht geduld te betrachten 

en afstand te houden, de taxi-kinderen hebben voorrang. Ouders die ziek zijn  
komen niet naar school om te brengen of te halen. 

 
1,5-meterbeleid volwassenen 
Dit betekent dat volwassenen op 1,5 meter van elkaar blijven, voor leerlingen geldt deze regel 
niet. Er zijn geen oudergesprekken op school, als u in gesprek wilt met een leerkracht dan kunt u 
een belafspraak maken.  
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Speelgoed 
De kinderen mogen geen knuffels of speelgoed mee naar school nemen. 
 
Traktaties en tosti’s 
In verband met de hygiëneregels mag er enkel getrakteerd worden op voorverpakte traktaties.  
Helaas maken we na de zomervakantie nog geen tosti’s. 
 
Gymlessen 
Kinderen hoeven geen gymkleren mee te nemen. Er wordt gegymd in de schoolkleren, op blote 
voeten of op meegebrachte gymschoenen. Na de gymles wordt niet gedoucht. 
 
Hygiëne- en veiligheidsregels 
We gaan de eerste schoolweek veel aandacht besteden aan de hygiëne- en veiligheidsregels.  
Kinderen die zich niet aan deze regels houden zullen door u moeten worden opgehaald. We 
verzoeken u om dit met uw kind thuis vooraf te bespreken.  
 
Tot slot willen wij u er nog op wijzen dat er een Coronalijn van de GGD is voor alle Corona- 
gerelateerde vragen, 050-3674000.  
 
Met vriendelijke groet en tot maandag, 
 
 
Team Blekerslaan 


