
 

 

 

 

De Springschans – Uithoorn 

 

R.K. Basisschool De Springschans – Eendracht 8 – 1423 ET Uithoorn – Tel.: 0297-523397 
www.springschans.com - E-mail: info@springschansuithoorn.nl 

 
 
 

Uithoorn, 30 juni 2020 
 
Betreft: situatie rondom corona na de zomervakantie 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
De situatie rondom corona heeft geleid tot meerdere wijzigingen in onder andere schooltijden en het 
halen & brengen van onze leerlingen. In deze brief informeren we u over de situatie na de 
zomervakantie.  
 

Regulier lesrooster 
Met ingang van maandag 17 augustus 2020 zullen we, zo lang er vanuit de overheid niet anders 
wordt gecommuniceerd, weer gebruik gaan maken van het reguliere lesrooster.  
Voor de volledigheid betekent dit: 
 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur 

woensdag 08.30 tot 12.15 uur 

 
Om 08.15 uur openen we de deuren van school.  
 

Halen & brengen 
Aan het halen en brengen verandert vooralsnog niets. Hieronder een herhaling uit de vorige update 
(3 juni 2020) met informatie over het halen en brengen van de kinderen.  

- Ouders kunnen hun kind(eren) naar school brengen, maar zetten hen, met uitzondering van 

de ouders van de kinderen in groep 1/2, bij het hek van het schoolplein af. De ingangen en 

looproutes op het plein blijven hetzelfde. 

- Bij het halen van uw kind(eren) blijft u buiten het schoolplein en houdt u minimaal 1,5 meter 

afstand tot anderen. We vragen de ouder(s) met oudere kinderen om hen iets verder van het 

plein op te halen (bijvoorbeeld aan de andere van de weg), zodat de ouders van de jongere 

kinderen een plek aan het hek van het schoolplein kunnen innemen. 

- De ouders van de kinderen van de Kikkers en Flamingo’s halen de kinderen via de patio op 

(bij de klas). 

- Eén ouder/verzorger per gezin brengt of haalt zijn/haar kind(eren). 

- Kinderen komen zo veel mogelijk op de fiets of lopend naar school. 

 

 



   
 

R.K. Basisschool De Springschans – Eendracht 8 – 1423 ET Uithoorn – Tel.: 0297-523397 
www.springschans.com - E-mail: info@springschansuithoorn.nl 

We realiseren ons dat het meteen vanaf de eerste schooldag zelfstandig naar binnen gaan voor de 

leerlingen in groep 3 echt nog wel heel spannend is. In de voorbereidingsweek sturen we aan de 

ouders van onze groep 3 leerlingen nog een aanvullend bericht hoe we naar binnen gaan (we 

wachten ook eventuele nieuwe richtlijnen af). 

 

Algemene informatieavond en startgesprekken schooljaar 2020-2021  
Op de jaarkalender staat op donderdag 20 augustus een algemene ouderavond gepland.  
Op donderdag 3 september en maandag 7 september staan de startgesprekken gepland. Op dit 
moment is onbekend of de informatie avond en de startgesprekken op deze wijze kunnen doorgaan. 
Hiervoor zijn we afhankelijk van de berichtgeving en richtlijnen vanuit de overheid. In de week van 
maandag 10 augustus informeren we u hierover. 

 

Hygiënemaatregelen en veiligheid 
Ook in het nieuwe schooljaar blijven we aandacht schenken aan de noodzakelijke 
hygiënemaatregelen: 

- De kinderen wassen hun handen met water en zeep: aan het begin van de schooldag, voor 

en na de pauze en na een toiletbezoek. Tevens is er de mogelijkheid om de handen te 

desinfecteren. De zeep en desinfectieproducten zijn alcoholvrij. 

- Er wordt gebruik gemaakt van papieren handdoekjes om de handen te drogen.  

- We besteden aandacht aan de wijze van niezen en hoesten.  

- We houden ons aan de richtlijnen wat betreft het weren van kinderen met 

gezondheidsklachten.  

 

Bewegingsonderwijs  
De kinderen zullen met ingang van het nieuwe schooljaar weer bewegingsonderwijs krijgen in de 
gymzaal. Het rooster hiervoor is te vinden in de Jaargids 2020-2021 die op 22 juni 2020 verstuurd is 
en via de website te raadplagen is: https://www.springschans.com/downloads/schoolplan-en-
jaargids 
 
 
 
We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
Geniet van uw vakantie en tot maandag 17 augustus! 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Guido van Egmond 
Directeur 
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