
 

Berkel en Rodenrijs, 19 januari 2021, 

 

 

 

Onderwerp: Boekenwissel groepen 3 t/m 8. 

 

Beste ouders, 

Met name de taalmethodes bestaan uit 2 boeken per schooljaar: een A-boek en een B-boek. Daarbij 

zit de ‘knip’ tussen deze 2 boeken precies op de helft van het schooljaar. Vaak horen daar ook nieuwe 

werkboekjes bij. Daarnaast werken de groepen 3 met steeds nieuwe ‘leeskernen’, waar ook vanaf 

volgende week nieuwe materialen voor nodig zijn om de thuisopdrachten te kunnen maken.  Het 

moment waarop de kinderen nieuwe boeken nodig hebben gaan wij volgende week krijgen en door 

de verlenging van de lockdown zullen we dus een boekenwissel moeten organiseren 

Daarom hebben wij voor a.s. donderdag- en vrijdagmiddag 21 en 22 januari een boekenwissel voor 

de groepen 3 t/m 8 ingepland. Bewust in de middagen, zodat dit niet ten koste gaat van de digitale 

instructies die voornamelijk ’s ochtends plaatsvinden. Om de ophaal niet  te complex te maken, kunnen 

de A-boeken nog even thuis bewaard blijven. Dan kunnen alle schoolboeken bij heropening van de 

school weer in één keer teruggebracht worden. 

Wij verzoeken de kinderen dan wel om een stevige tas of rugzak mee te nemen. Op hun eigen tafel in 

hun klas liggen dan de nieuwe boeken in een plastic zakje voorzien van hun naam klaar. Dat plastic 

zakje kunnen ze dan in z’n geheel in hun eigen tas stoppen.  

We zijn in de planning bewust begonnen met het laten ophalen van boeken door de 

bovenbouwgroepen, omdat zij gelijk alle spullen van hun jongere broertje of zusje mee kunnen nemen. 

De oudere kinderen moeten daarvoor dus ook even langs de klas van hun broertje/zusje lopen om die 

spullen op te halen.  

Wij zouden graag zien dat in elk geval bij de groepen 6 t/m 8 de kinderen zelf de spullen op komen 

halen. Dit om zo min mogelijk volwassenen in beweging en op het plein te krijgen. Als dat niet mogelijk 

is dan willen wij u verzoeken om de anderhalvemeterregel op het plein goed in acht te nemen.  

- Alle groepen komen binnen en gaan weg via hun eigen ingang. Bij de ingang staat een leerkracht 

om de doorstroom goed te laten verlopen. 

- Alle kinderen kunnen zelf gewoon naar binnen. Alleen kinderen mogen de school binnen komen. 

Dat doen de kinderen eigenlijk al bijna 10 maanden lang zelfstandig, dus dat moet lukken. Als dat 

echter toch een probleem oplevert, dan kunt u dat overleggen met de leerkracht die bij de deur 

staat. Dan zullen wij in dat geval de spullen uit de betreffende klas(sen) gaan halen voor u. 

- Houdt u vooral de RIVM-regels aan: 1,5 meter afstand houden en geen milde klachten als je 

spullen op komt halen. Ook geen samenscholing op het plein, dus gelijk weer naar huis. 

- In de school houdt een aantal leerkrachten toezicht op de ophaal en de doorstroom. 

- De kinderen die op donderdag en/of vrijdag gebruik maken van de noodopvang krijgen de 

spullen automatisch mee naar huis. 



- Omdat we de lokalen van de groepen 5B en 6A standaard gebruiken voor de noodopvang, liggen 

de tasjes met boeken van die klassen klaar op het podium in de hal van de onderbouw. (bij juf 

Monica, de conciërge) 

 

Dit zijn de ophaaltijden: 
 

Donderdag 21 januari Vrijdag 22 januari 

Tijd Groep Tijd Groep 

11.30 uur Groep 8A 11.30 uur Groep 5A 

11.50 uur Groep 8B 11.50 uur Groep 5B 

12.10 uur Groep 8C 12.10 uur Groep 5C 

12.30 uur Groep 7A 12.30 uur Groep 4A 

12.50 uur Groep 7B 12.50 uur Groep 4B 

13.10 uur Groep 7C 13.10 uur Groep 4C 

13.30 uur Groep 6A 13.30 uur Groep 3A 

13.50 uur Groep 6B 13.50 uur Groep 3B 

14.10 uur Groep 6C 14.10 uur Groep 3C 

 

 

Mocht uw kind of u echt niet in de gelegenheid zijn om spullen op de ingeplande tijd op te komen 

halen en u kunt de ophaal ook niet regelen via uw sociale netwerk (bevriende ouder, klasgenoot 

o.i.d.), dan kunt u de leerkracht van uw kind mailen en kan er gekeken worden naar een passende 

noodoplossing. 

 

Wij hopen op deze manier de ophaal van de materialen zo veilig en gestructureerd mogelijk te 

hebben geregeld.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Noorlander 

Directeur BS Het Baken 
 

 

 

 

 

 

 


