
HER-OPENING GABRIËLSCHOOL PER 8 FEBRUARI 2021 
 
Delft, 5 februari 2021 
 
Beste ouder(s), 
 
Maandag 8 februari openen we weer beleidsrijk onze schooldeuren. Hieronder lees je op 
HOOFDLIJNEN ‘hoe’ we dat doen.  
 

Belangrijk is dat we rekening houden met de gezondheid-risico’s van de 
teamleden, leerlingen en ouders!!! 
 
INFO OP HOOFDLIJNEN: 
 

a. We houden ons grotendeels aan het ‘Corona-overheidsprotocol voor basisscholen’. Je treft 
hier veel ‘antwoorden’. Dit protocol vind je via deze link 
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf en op onze site.  
 

b. Onderstaande keuzes gelden voor de periode maandag 8 febr. t/m vrijdag 19 febr. Daarna is 
het voorjaarsvakantie. 
 

c. De gehele school schakelt over op een continurooster. Lestijden zijn van 08.30u. tot 14.00u. 
Op woensdag tot 11.45u. Let op: De 4-jarige kleuters hebben vrijdag – zoals gewoonlijk – les 
tot 11.45u.  
 

d. Alle leerlingen lunchen op school in hun eigen groep onder leiding van de eigen leerkracht. 

Graag lunchpakket meegeven. Daarna spelen ze in sessies van 20 minuten buiten. 

e. De groepen 1 t/m 5 komen ‘volledig’ naar school (uitgezonderd groep HP4) 
 

f. De groepen 6 t/m 8 (en groep 4 locatie HP) draaien met ‘halve groepen’ (een A & B groep). 
Op maandag komt groep A naar school en werkt groep B thuis. En op dinsdag komt groep B 
naar school en werkt groep A thuis. In welke groep (A of B)  je kind is ingedeeld hoor je van 
de leerkracht. Bij de A & B-groep-verdeling houden we zoveel mogelijk rekening met de 
broers en zussen uit andere groepen. 

 
g. We geven geen onderwijs-op-afstand meer. De groepen 6 t/m 8 ontvangen op school werk 

voor de thuis-werkdag. 
 

h. In elke klas creëren we zoveel mogelijk 1,5 meter-ruimtes. 
 

i. Je brengt je kind tot aan het hek. Je kind loopt zelf het schoolplein op. Zorg dat je stipt op 
tijd bent en verlaat de schoolzone ook weer binnen de minuut!!! We adviseren je met 
nadruk - bij het brengen en halen van je kind -  een mondkap te dragen. Er staan namelijk 
veel ouders bij elkaar op een relatief kleine buitenruimte.  

 
j. We spreiden de begin- en eindtijden: 

• Inloop groepen 1 t/m 4 08.20u.-08.25u. & einde 13.55u. Woensdag = 11.40u. 
• Inloop groepen 5 t/m 8 08.25u.-08.30u. & einde 14.00u. Woensdag = 11.45u. 

 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf


k. Tussen 14.00u. en 15.15u. EN op de A of B-dag mogen alleen de leerlingen waarvan beide 
ouders in een cruciaal beroep werken naar de NOODopvang. De opvangorganisaties halen de 
NOODopvang-leerlingen - als je een contract hebt met een BSO-organisatie - ook om 14.00u. 
(i.p.v. 15.15u.) op.  
 

l. Leerlingen van de groepen 7 & 8 hebben elke dag een mondkap bij zich. Deze dragen ze NIET 
in de klas, maar wel als ze zich door het gebouw verplaatsen.  

 
m. Als één leerling uit de groep positief test, gaat de gehele groep (inclusief leerkracht) 

minimaal 5 dagen in quarantaine. Er is dan voor deze groep GEEN noodopvang. Na 5 dagen 
vragen we ouders van die klas hun kind te laten testen in een teststraat (afspraak maken). Als 
je dat NIET wilt, geeft het overheidsprotocol aan dat je kind dan nog 5 dagen langer thuis in 
quarantaine moet blijven (totaal dus 10 dagen). Als een groep in quarantaine moet, 
informeren we je daarover PER OMGAANDE via Social Schools.  

 
n. In de week van 15-19 febr. bekijken we hoe het verder ‘moet’ vanaf 1 maart. 

 
o. Teamleden verlaten het schoolgebouw z.s.m. na 14.00u. om ook voor zichzelf risico's te 

vermijden. Ze zijn dan niet meer op school bereikbaar. Vragen stel je dus per mail. 
 

p. Vrijdag 19 febr. staat in de schoolkalender als een team-studiedag. Deze vervalt. Er is dus 
'gewoon' les. 

 
q. Ongetwijfeld komen er nog veel ‘onverwachte’ zaken op ons en jullie af de komende 

weken/maanden. Veel van deze zaken hebben een 'WAT-ALS-karakter'.  Zie het 
overheidsprotocol voor antwoorden. Mochten deze er niet in staan, dan bedenken we ad-
hoc een oplossing en informeren we jullie hierover.  

 
Vragen? Mail ze aan ondergetekende = gabriel@laurentiusstichting.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Gabriëlschool 
 

mailto:gabriel@laurentiusstichting.nl

