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         Rotterdam, 27 augustus 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De MMK-school gaat vanaf maandag 31 augustus weer beginnen. We zijn blij om alle 
kinderen op maandag weer te zien en hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een 
fijne vakantie. Op school zijn de voorbereidingen in volle gang. We willen maandag zo goed 
mogelijk kunnen starten, rekening houdend met alle corona afspraken.  
 
De organisatie rondom het naar school komen om 08.30 uur, het naar huis gaan om 15.00 
uur en het thuis eten of overblijven tussen de middag, zal hetzelfde blijven. 
Vanaf 08.10 uur kunnen de kinderen alleen het plein op en naar het vak lopen van hun 
eigen klas. Voor de peuters is het hek om 08.20 uur open. Om 15.00 uur zullen we met alle 
groepen buiten in de vakken verzamelen en vanuit daar naar huis gaan. De oudere 
kinderen halen hun broer/zus op. De peuters mogen vanaf 15.30 uur bij het peuterhek 
opgehaald worden.  
 
Tussen de middag worden de kinderen die thuis gaan eten, om 12.00 uur naar buiten 
gebracht door leerkrachten. Zij zullen buiten de kinderen die zelfstandig naar huis mogen, 
laten gaan en de kinderen die opgehaald worden van het plein laten gaan, als zij een ouder 
hebben gezien. Vanaf 13.05 uur mogen deze kinderen het plein weer op en worden zij 
opgevangen door leerkrachten. Het overblijven zal geregeld worden door de 
overblijfmoeders. Zij zullen zich houden aan alle coronamaatregelen. Ook met regen zullen 
we zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten gaan. Wilt u zelf de weersvoorspellingen 
dagelijks goed in de gaten houden en in geval van regen uw kind hier ook op kleden? 
De peuters kunnen om 11.45 uur opgehaald worden bij het peuterhek. De peuters van de 
middaggroep mogen om 12.45 weer gebracht worden.  
 
De afspraak dat de ouders niet het schoolplein op en de school in mogen, blijft van kracht. 
We vinden het fijn als u bij de hekken zelf wederom goed rekening houdt met de 1,5 meter 
afstand van elkaar. De ruimte bij de ingang houden we zoveel mogelijk vrij voor het afzetten 
van kleuters en dan m.n. de 4-jarige kleuters. Aan alle andere ouders vragen we om op een 
ander rustig plekje afscheid van uw kind te nemen en uw kind vervolgens alleen naar het 
hek te laten lopen. De leerkrachten begeleiden uw kind dan verder. We hopen hiermee de 
veiligheid omtrent het ophalen en brengen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. We 
willen u ook vragen om uw kind alleen te komen halen en brengen. Nu zien we nog vaak 
meerdere personen die komen voor 1 kind. Dit aantal willen we graag beperken.  
 
Voor het kopen van een strip(penkaart) kunt u een envelopje met geld meegeven aan uw 
kind. Graag zo gepast mogelijk. Uw kind kan dan bij juf Soemintra de benodigde strippen 
kopen. Eventueel wisselgeld geeft zij in een envelopje mee terug.  
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Als uw kind geen strippen meer heeft, zal juf Soemintra telefonisch contact met u opnemen. 
Voor de kleuters geldt: Als uw kind niet overblijft en thuis gaat eten tussen de middag, wilt u 
dit dan per mail aan de leerkracht of telefonisch, voor 8 uur, aan juf Soemintra laten weten? 
 
Voor de peuters blijven alle afspraken hetzelfde. Zij mogen door hun ouders naar het hek 
bij het achterplein worden gebracht. Daar worden ze opgehaald door de leerkracht. We 
gaan ook op de woensdag weer starten. De kinderen van de woensdag-groep mogen vanaf 
woensdag 2 september weer komen.  
 
In overleg met ons schoolbestuur, de RVKO, volgen we de richtlijnen van het ministerie van 
OCW in samenwerking met het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze houden we 
nauwlettend in de gaten. Als uw kind verkoudheidsklachten heeft in combinatie met 
hoesten en/of verhoging of als uw kind hoest of keelpijn heeft, neem dan contact op met 
school. Ook bij verhoging of koorts vragen we u dit te melden aan school. We zullen u dan 
vragen om uw kind thuis te houden. Het blijven voor iedereen bijzondere omstandigheden. 
We rekenen op uw begrip, als we u in twijfelachtige situaties vragen om uw kind thuis te 
houden of op te halen. Wij willen de zorg voor onze kinderen en collega’s zo goed mogelijk 
uitvoeren.  
We zullen in alle klassen de ramen zoveel mogelijk open zetten om te zorgen voor zoveel 
mogelijk ventilatie. Als uw kind het gauw koud heeft, vragen we om uw kind hierop te 
kleden. Alle oudercontacten verlopen telefonisch of per mail.  
 
We hopen u voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Natuurlijk zijn wij telefonisch of 
per mail beschikbaar voor al uw vragen. Tot maandag en nog een fijn weekend.  
 
Met vriendelijk groet, 
 
Sadhana Raaijmakers en Michiel Breijs 
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