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Rotterdam, 04-02-2021 
 
Aan de ouders en verzorgers van leerlingen van de Vreewijkschool, 
 
De Vreewijkschool gaat weer open op 8 februari 2021. 
Wij gaan open met hele groepen volgens onderstaand rooster. 
Het bestuur en de MR zijn hiermee akkoord gegaan! 
 
Er volgt later nog een brief met afspraken waar we ons aan moeten houden. De 
belangrijkste afspraken zijn: is uw kind verkouden laat het thuis. Is 1 leerling in de groep 
positief getest dan gaat de hele groep inclusief de leerkrachten in quarantaine voor vijf 
dagen.  
Wanneer u uw kind niet naar school durft te laten komen wilt u dit dan mailen naar 
directie@vreewijkschool.nl 
 
Rooster zoals het er nu uitziet… 
De leerlingen kunnen alle dagen weer naar school. De overblijfouders blijven nog even buiten 
de school. De leerkrachten draaien zelf het continue rooster. Ook eten zij met de leerlingen en 
draaien zij de pauzediensten (onderwijsondersteunend personeel springt bij) 
 
Halen en brengen 
Om het halen en brengen gestructureerd te laten verlopen (en met name ouders de ruimte te 
geven om afstand te houden), gebruiken we op het hoofdgebouw 3 verschillende ingangen.  
Op het Calvijn zal er ook beneden bij de deur een ambulante collega staan en deze stuurt de 
kinderen naar boven. Ouders van 6, 7 en 8 worden gevraagd hun kind alleen naar school te 
laten gaan.  
 
Opvang 
De BSO is nog gesloten en de school sluit ook na 15.00 uur.  
We verzorgen de noodopvang voor leerlingen die afgelopen weken gebruik hebben gemaakt 
van de noodopvang (ouders met een vitaal beroep of kwetsbare leerlingen) tot 14.45 uur.  
 
Rooster en ingangen: 
 

 
Tijdstip 
brengen 

Tijdstip 
ophalen 

Ingang / Uitgang 

Groep 1/2 A 08:20 

Ma, di en do 
14.00 uur. 
Woe en vrij 
om 12.45 uur 

Hoofdingang plein 

Groep 1/2 B 08:20 
Idem zie gr ½ 
A 

Zij-ingang plein (bij de noodtrap) 

Groep 1/2 C 08:20 Idem zie gr ½ Ingang achterplein (blauwe deur) 
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A 

Groep 3 08:30 

Ma, di en do 
14.10 uur. 
Woe en vrij 
12.50 uur 

Zij-ingang (bij de noodtrap) 

Groep 4 08:30 Idem zie gr 3 Hoofdingang 

Groep 5 08:30 Idem zie gr 3 Ingang achterplein (blauwe deur) 

Groep 6 08:15 

Ma, di en do 
13.45 uur. 
Woe en vrij 
12.30 uur 

Ingang bij het bruggetje 

Groep 7 08:15 Idem zie gr 6 Ingang bij het bruggetje 

Groep 8 08:15 Idem zie gr 6 Ingang bij het bruggetje 

 
Extra maatregelen hygiëne en veiligheid 
Wij volgen zoveel mogelijk het protocol van de PO-Raad 
We besteden de komende tijd extra aandacht aan hygiëne. 
De volgende maatregelen hebben wij getroffen: 

- Er komen zo min mogelijk volwassenen de school in 
- Gym en zwemmen doen we nog even niet tot de voorjaarsvakantie 
- Er wordt door het schoonmaakbedrijf extra schoongemaakt (denk aan lichtknopjes, 

deurklinken, wc’s) 
- Het dragen van een mondkapje in de school mag, maar is niet verplicht 
- Leerkrachten maken elke dag de tafeltjes schoon met desinfecterende 

schoonmaakmiddelen 
- Wij hebben papieren handdoekjes gekocht en zeeppompjes voor het handen wassen 

 
Wij wensen iedereen leerzame- en bovenal gezonde weken tot aan de voorjaarsvakantie. 
 
Met een hartelijke groet, 
Het Vreewijkteam 
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