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Vrije vrijdag 

Volgende week vrijdag 2 juli is er weer een vrije vrijdag voor de groepen 1-2 
 

Uitglijden groep 2 en 4 op donderdag 15 juli 

Nu bekend is gemaakt dat vanaf zaterdag 26 juni alle corona restricties minus de 1 ½-meter 

afstand opgeheven worden; vervalt de eerdere communicatie over het uitglijden zonder 

aanwezigheid van ouders. Ouders van kinderen die uitglijden zijn welkom op het schoolplein bij 

het lokaal van hun kind.  

Ook op de laatste schooldag willen wij u vragen om buiten te blijven en niet de school in te lopen. 

  

Op de Trinoom glijden de kinderen van groep 2 en groep 4 uit. Er wordt gevierd dat de kinderen 

naar een andere bouw gaan. Op het moment van uitglijden bent u van harte welkom om uw kind 

te zien uitglijden.  
  

Het uitglijden gebeurt vanuit het raam in het lokaal waar uw kind nu in de klas zit. De kinderen 

die hun klas op de 1e verdieping hebben, glijden uit vanaf een hek. De leerkrachten zullen u 

informeren op welke plaats dit is. 

Op de ramen van de lokalen of het hek hangen de namen van de leerkrachten. De ouders van de 

kinderen die uitglijden staan buiten in de buurt van het raam / het hek. Houdt samen rekening 

met de 1 ½-meter regeling en geef ouders, van wie het kind op dat moment uitglijdt, de ruimte 

om foto’s te maken bij de glijbaan. 
  

Om 13.20 uur glijden de groepen 2 uit. 

Om 13.40 uur glijden de groepen 4 uit.  
  

De kinderen die uitgegleden zijn blijven bij hun ouder(s) en mogen samen met u naar het 

verdere uitglijden kijken of gaan mee naar huis. Mocht u twee (of meer) kinderen hebben die 

uitglijden, stem dan het tijdstip van uitglijden af met de leerkracht. 

  

Alle kinderen die niet uitglijden komen om 14.00 uur uit school. 

Versoepelingen 

Beste ouders/verzorgers, 

  

In de bijgevoegde link wordt uitleg gegeven over de versoepelingen binnen het funderend 

onderwijs per 26 juni a.s. 

De uitgangspunten; regelmatig handen wassen, niezen in de elle boog, 1 1/2 meter afstand 

houden en testen bij klachten blijft onverkort overeind. 

In goed overleg met de MR is ten aanzien van het binnenkomen van het schoolgebouw, het 

volgende afgesproken; 

De 1 ½ meter afstand houden, is s ’morgens bij het brengen van de kinderen niet te waarborgen 

kijkend naar de grote groep jongsten op de hoofdvestiging. 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

Daarnaast is er teambreed geconstateerd dat het onderwijsleerproces vanuit rust, aandacht en 

snel aan de slag te kunnen, gebaat is bij geen tot beperkte inloop van ouders/verzorgers. 

Het verzoek dan ook, net als u nu al gewend bent, uw kind tot het hek te brengen. 

Zeker in het begin zal de leerkracht van het jongste kind herkenbaar op het schoolplein staan. 

Graag maken we een uitzondering voor de startende kleuter die 5 ochtenden komt wennen. 

Deze kinderen mogen naar binnen gebracht worden. De leerkracht maakt met u de afspraak waar 

uw kind wordt opgehaald. 

Verder mogen kleuters die verhuist zijn vijf ochtenden door ouders/verzorgers naar binnen 

worden gebracht. 

Dit laatste geldt ook voor die kinderen die net na de zomervakantie op de Trinoom starten. 

 

Link naar versoepelingen  

 

 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/QA-versoepelen-contactbeperkingen-versie-22-juni_final.pdf

