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Woensdag, 26-05-2020 

Beste Leerlingen & beste ouders,  
 
We mogen weer naar school! Dat is goed nieuws! Onze Minister-President heeft aangegeven dat ook de VO-
scholen open mogen en dat we daar zelf een goed plan voor moeten maken. Dat gaan we hieronder even 
uitleggen.  

Algemene Regels (deze regels gelden voor iedereen in Nederland)  
- Was vaak je handen  
- Hoest en Nies in de binnenkant van je elleboog  
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg  
- Schud geen handen 
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes ) van anderen 
- mondkapje verplicht in het OV (tram-bus-trein) 
 
Regels op school  (VOLG DE AANGEGEVEN ROUTES ALS JE DE SCHOOL BINNENKOMT!)  
- je gaat 2 schooldagen naar school (maximaal 2 uur per dag) 
- er mag geen gebruik gemaakt van de kluisjes (boeken gaan in een tas en neem je elke keer mee) 
- er is geen wc geopend (van tevoren THUIS naar de WC gaan!) 
- neem je eigen spullen mee(pennen-potloden-schriften-boeken) 
- er is geen pauze  
- je loopt gelijk naar binnen (niet hangen voor de school of wachten op je vriendje-vriendinnetje) 
- elke bouw aparte in- en uitgang en dat zal gecontroleerd worden (zie bijlage) 
- je moet zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school (scholieren liever niet met OV) 
 
Filmpje 
Via de groepsapp van je klas wordt een filmpje doorgestuurd! Daarin wordt uitgelegd hoe leerlingen op De 
Einder binnen moeten komen en hoe ze zich aan de regels moeten en kunnen houden. Kijk goed naar dat 
filmpje.  
 
Wanneer gaan we weer open?  
Op dinsdag 2 juni gaat De Einder weer open. Niet alle leerlingen kunnen dan naar school. Kijk goed in de bijlage 
van deze brief wanneer JIJ naar school moet komen!  

Wat moet je doen als je ziek bent, als je je niet lekker voelt of als je enorm moet niezen?  
Dan zal je echt moeten thuis blijven! We hopen dat alle leerlingen fit en gezond zijn en dus naar school kunnen 
komen. Maar… blijf thuis als je ziek bent of als je je ziek voelt! 
 
Welke dag naar school?  
Zie de bijlage!!!! En hou de groepsapp in de gaten! Jouw juf of meester komt met informatie!  
 
 
Succes en sterkte de komende tijd, 

 

Het team van Praktijkschool De Einder  

 
 
 

http://www.de-einder.nl/
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Rooster Onderbouw (LET OP: de mentoren benaderen de leerlingen wie/wanneer moet komen!)  
 
Maandag en woensdag 
1A – 8.30-10.30  /  11.30-13.30 
1B – 8.45-10.45 /  11.45-13.45 
2A – 9.00-11.00 / 12.00 -14.00 

Dinsdag en donderdag 
1C – 8.30-10.30  /  11.30-13.30 
2B – 8.45-10.45 /  11.45-13.45 
2C – 9.00-11.00 / 12.00 -14.00 

Rooster Middenbouw  
 
Maandag en Donderdag  
3A – 08.30 -  10.30 / 11.30-13.30 
3B – 08.45 – 10.45 / 11.45-13.45 

Dinsdag en Vrijdag  
3C – 08.30 -  10.30 / 11.30-13.30 
3D – 08.45 – 10.45 / 11.45-13.45 
 
Rooster Bovenbouw 
 

Dinsdag 2 juni   leerlingen van juf Heleen en meester Peter 
Woensdag 3 juni  leerlingen van meester Remco 
Donderdag 4 juni  leerlingen van meester Remco en juf Anita  
Vrijdag 5 juni   leerlingen  van meester Remco , juf Anita en meester Martijn 

HOU DE GROEPSAPP IN DE GATEN, DE LEERLINGEN WORDEN PERSOONLIJK UITGENODIGD! 

http://www.de-einder.nl/
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De IN- en UITGANG blijven 
hetzelfde. Hou wel 1,5 meter 
afstand van elkaar!    
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UITGANG KLAS 4 EN 5  
parkeerterrein 

INGANG KLAS 1 EN 2   

UITGANG KLAS 1 EN 2 
kleedkamers   

INGANG KLAS 4 EN 5  

http://www.de-einder.nl/

