
 

25 april 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen woensdag liet ik u weten dat de wij naar aanleiding van de nieuw genomen               
maatregelen van het kabinet, ons aan het voorbereiden zijn op de heropening van de              
Montessorischool Landsmeer op 11 mei. We zijn sindsdien druk bezig geweest om een             
goed en werkbaar plan op te stellen. Dit was een flinke uitdaging. Met vereende krachten en                
in samenwerking met de MR is het protocol tot stand gekomen. 

Verschillende elementen zijn van belang geweest bij het maken van het protocol. Zoals ik u               
eerder al liet weten staat het welzijn van de kinderen en van het team steeds voorop.                
Aangezien slechts de helft van de kinderen tegelijkertijd op school mag zijn, moesten de              
groepen gesplitst worden in zogenaamde cohorten. Ook moest er rekening gehouden           
worden met tal van andere zaken. 

Natuurlijk moeten we ons houden aan de maatregelen die opgelegd zijn vanuit het kabinet              
en met de gezondheidsadviezen van het RIVM, zoals goede hygiëne en zo min mogelijk              
wisselingen van groepen. Ook moeten we rekening houden met de buitenschoolse opvang            
die van vijf verschillende scholen uit Landsmeer kinderen moet opvangen. Vanzelfsprekend           
is het geven van goed onderwijs ook essentieel. We kijken daarbij hoe alle kinderen in twee                
dagen zo effectief mogelijk kunnen worden bediend. Daar waar het kan hebben we rekening              
gehouden met broertjes en zusjes. Hierbij is voorrang gegeven aan de jongste kinderen             
omdat zij het minst zelfstandig zijn. 

Een belangrijke zorg is voor ons ook groep 8. Zij hebben hun laatste weken op de                
basisschool. Wij willen heel graag dat zij, binnen alle opgelegde beperkingen, met een goed              
en blij gevoel afscheid nemen van hun school. 

We begrijpen dat de indeling niet voor iedereen uitpakt zoals zij gehoopt hadden. We              
rekenen op uw begrip en hopen dat de herstart vanaf 11 mei zoals nu vormgegeven slechts                
drie weken duurt en dat we vanaf 2 juni weer volledig open kunnen gaan. 

In de bijlagen vindt u het Protocol heropening Montessorischool Landsmeer en de            
indeling van de cohorten. In het protocol staat alles wat van belang is voor de opening van                 
onze school. We hebben geprobeerd het zo duidelijk en kort mogelijk op te schrijven. Toch               



is het nog een flink document geworden. Het is belangrijk dat u het protocol zorgvuldig               
leest, omdat er heel duidelijke regels in staan waar wij ons allen aan moeten houden.               
Het is fijn als u de afspraken en werkwijze vóór de opening op 11 mei met uw kind(eren)                  
bespreekt zodat zij ook op de hoogte zijn. 

Tot slot wens ik u, namens het gehele team, een heel fijne en gezonde meivakantie toe! 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Baile van der Plas. 
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