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Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen 

van Zaan Primair 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp:  herstart scholen  Behandeld door: Y. Brandenburg 
Datum: 7 mei 20202  Kopie naar: - 
Ons  kenmerk:  Bijlagen:  - 

Uw kenmerk:  

 

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Maandag gaan de scholen weer open, al is het voorlopig voor 50%! Een heerlijk vooruitzicht! 

 

Alle scholen van Zaan Primair hebben zich voor en tijdens de vakantie goed voorbereid op deze 

bijzondere herstart van het onderwijs op de scholen. Naar school gaan is vertrouwd, maar is nu ook 

heel anders. We zullen allemaal moeten wennen aan “het nieuwe normaal”.  

Voor leerkrachten en kinderen zal de 1,5 m tussen de juf/meester en kinderen heel raar aanvoelen. 

Ook al is het onwennig, we zullen ons best doen om de afstand te bewaren. Ook het contact tussen 

u als ouder en school zal anders blijven en zich beperken tot digitaal of telefonisch contact. 

 

Er zullen onder u ook ouders zijn, die het heel spannend vinden en zich zorgen maken om de 

veiligheid van hun kind. Dit zien wij als organisatie natuurlijk ook bij ons personeel. Deze gevoelens 

mogen er zijn, tenslotte is de gezondheid van een ieder het belangrijkste. Als Zaan Primair volgen we 

het kabinet dat besloten heeft dat onderwijs op basisscholen binnen de vastgestelde kaders veilig is. 

 

De scholen zijn goed toegerust en hebben goed nagedacht over ingangen, looproutes, enz. Verder is 

er goed nagedacht over hoe we het onderwijs weer vormgeven en hoe we in kaart gaan brengen 

hoe elk kind zich de afgelopen periode heeft ontwikkeld. Toch kan het de komende dagen gebeuren 

dat er zaken niet helemaal goed lopen, of dat er nog zaken zijn die we niet hadden voorzien. We 

hebben in de weken vanaf 16 maart gezien dat we met elkaar enorm flexibel en inventief kunnen 

zijn en dat zal de komende dagen echt ook even nodig zijn. Als organisatie zullen wij er alles aan 



 

doen om de inhoud en de organisatie van het onderwijs goed te laten verlopen en we hopen dat u 

met uw kind de richtlijnen nog even doorneemt.  

 

Opvang vanaf 11 mei 

Een van de belangrijkste organisatorische uitdagingen is de aansluiting van de BSO voor de reguliere 

klanten van de kinderopvangorganisaties en de kinderen van de ouders in de vitale beroepen. In 

deze brief vragen wij hier nogmaals expliciet aandacht voor. 

 

Vanaf aanstaande maandag starten onze kinderopvangpartners ook weer met de reguliere opvang. 

Naast de noodopvang, die vanaf dat moment op de scholen en door scholen wordt georganiseerd, 

kunnen kinderen ook weer naar de BSO. Echter: ook hiervoor geldt dat het toch nog anders gaat dan 

we gewend zijn. Uw kind kan alleen naar de BSO als het die dag ook naar school geweest is of van de 

noodopvang op school gebruik heeft gemaakt. Gemakkelijker gezegd: als het fysiek ook op school 

aanwezig is geweest.  

 

We willen alle ouders die de komende weken een beroep doen op de buitenschoolse opvang 

dringend vragen hierover onmiddellijk contact op te nemen met Babino, Freekids of TintelTuin en 

vragen uw opgave nog eens goed te controleren. We willen echt voorkomen dat straks niet 

gerekend is op uw kind, dat het niet wordt opgehaald of dat het onverhoopt achterblijft op school. 

In dat geval zal door de school altijd direct contact met u worden opgenomen. Met onze scholen is 

afgesproken dat wanneer de school eerder dichtgaat dan de BSO start, de school zelf de invulling 

van de overbrugging verzorgt. 

 

Op 21 mei is het Hemelvaartsdag. Dat is een landelijke feestdag, scholen en de kinderopvang zijn 

dan dicht. Vrijdag 22 mei zijn onze scholen ook dicht. Dan zal noodopvang voor ouders met vitale 

beroepen worden verzorgd gedurende de schooltijden door de kinderopvang. Die vindt plaats op 

dezelfde locaties als afgelopen weken. Als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u  zich hiervoor ook 

opgeven bij de kinderopvangpartners. Voor opgave bij Babino kunt u mailen naar 

administratie@babino.nl. Voor Freekids naar info@freekids.nl. 

 

Mocht u nog vragen hebben of zorgen hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de 

school of de kinderopvangorganisaties.  

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: We kunnen het coronavirus alleen bedwingen met elkaar! 

 

Wij wensen alle kinderen komende week een goede start en natuurlijk hopen we dat we binnenkort 

weer met alle kinderen tegelijk naar school kunnen.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van bestuur 

 

B. Schumacher       E. Voskuilen 
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