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Schuinesloot, 31 januari 2021 
 
Aan ouders/ verzorgers van leerlingen van De Wegwijzer 
 
Onderwerp: Corona informatie – week 5 
 
Geachte ouders/ verzorgers, 
 
Basisscholen en kinderopvang kunnen weer open, staat in het advies van het OMT. Vandaag wordt er 
nog gepraat over de coronamaatregelen door een deel van het kabinet. Of de scholen werkelijk op 8 
februari weer open gaan, horen we tijdens de persconferentie van aanstaande dinsdag 2 februari.  
Voor komende week blijft alles hetzelfde. We gaan er nog even weer online tegen aan en hopen dat we 
maandag 8 februari allemaal weer naar school kunnen.  
Is daar dan toch eindelijk de stip op de horizon dichterbij gekomen?.  
 
Beestenboel (noodopvang) 
De Beestenboel gaat op 1 februari weer open, gelukkig zijn de werknemers weer beter en kunnen ze de 
noodopvang hervatten. 
 
De lessen voor week 5 
Voor de groepen 1 en 2 (kleuters) staan er 1 februari weer materialen klaar in de gang. De overige 
groepen kunnen verder met de materialen die ze nog thuis hebben. Er hoeft voor hen dus niets van 
school worden gehaald! 
Wilt u, wanneer u wel iets moet halen, onderling weer 1,5 meter afstand houden en met één persoon 
tegelijk naar binnen gaan met een mondkapje? U kunt volgens onderstaand schema uw spullen afhalen. 
 
Achternamen die beginnen met: 

• a, b, c, d, e, f   -> 08.30 - 09.30 

• g, h, i, j, k, l  -> 09.30 - 10.30 

• m, n, o, p, q, r   -> 10.30 - 11.30 

• s, t, u, v, w, x, ij, z -> 11.30 - 12.30 
 
 
 

• a, b, c, d, e, f   -> 12.30 - 13.00 

• g, h, i, j, k, l  -> 13.00 - 13.30 

• m, n, o, p, q, r   -> 13.30 - 14.00 

• s, t, u, v, w, x, ij, z -> 14.00 - 15.00 
 
Voor verdere inhoudelijke informatie, instructiemomenten en taakbrieven, ontvangt u een mail van de 
leerkracht. 
 
Wij volgen nog steeds de landelijke berichtgeving. Mochten er n.a.v. de  persconferentie op 2 februari, 
redenen zijn voor aanpassingen in het beleid of de gemaakte afspraken, dan laten we u dit zo spoedig 
mogelijk weten. 
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Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school of de 
desbetreffende leerkracht. We zijn telefonisch (0523-683053/ indien geen gehoor 0653678692) of via de 
mail  bereikbaar  van 08.00 uur tot 15.00 uur 
 

We wensen u weer een fijne week en geniet vooral ook van de frisse, 
zonnige en gezonde buitenlucht! 

 
Met vriendelijke groet, ook namens het team van de Wegwijzer, 
 
Lidy Tuin  
Directeur 
CNBS De Wegwijzer 
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