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 I  Algemeen  

 1 Algemene RIVM richtlijn 

Veiligheidsrisico’s 
De Nieuwe Kring hanteert de RIVM-richtlijn:  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

• Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te 

worden. 
• Het heeft onze voorkeur om 1,5 meter afstand te bewaren tussen 

leerlingen en leerkrachten.   
• Tussen volwassenen houden wij 1,5 meter afstand aan.  
• Om de risico’s te beperken zijn er zo min mogelijk extra mensen in de 

school.  
• Wanneer er sprake is van één of meerdere bevestigde besmettingen met 

Covid 19  melden wij dit bij de GGD, als wij hier door de GGD nog niet over 
benaderd zijn. De GGD voert bron- en contactonderzoek uit.  

• Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-

uitbraakonderzoek-kinderen. 

2 Hygiënemaatregelen  De richtlijnen voor hygiënemaatregelen (RIVM en GGD) zijn van toepassing,  

zie ook : https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen 
  

- We geven geen handen 
- We hoesten/niezen in de elleboog 
- We zitten niet aan ons gezicht  

• Iedereen wast zijn/haar handen in de klas meerdere keren per dag en 
goed met water en zeep, ten minste 20 seconden 
- als leerlingen van buiten naar binnen komen  
- voor het fruit eten  
- na toiletbezoek  

• We drogen de handen aan papieren doekjes 

• We draaien de kraan dicht met een papieren doekje 

• Per groep wordt 1 toiletgroep gebruikt 
 

• Er zijn schoonmaakmiddelen aanwezig in ieder klaslokaal: 
- Zeeppompje 
- Papieren handdoekjes 
- Hygiëne-/schoonmaakmiddelen 

• Hygiënecoördinatoren (Sandra, Paul) zien erop toe dat regels worden 
nageleefd en dat er voldoende materialen op voorraad zijn. 

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: 

• Voor personeelsleden is het mogelijk een transparent faceshield te 
dragen, dit is niet verplicht.  

• Specifiek geldt : leerlingen van groep 7 en 8 houden afstand tot leerlingen 
uit andere klassen, waardoor zij geen mondkapje buiten de klas hoeven te 
dragen.   

  

• Wij zorgen voor voldoende ventilatie door meerdere keren per dag ramen 
en deuren tegenover elkaar open te zetten, gedurende 10 tot 15 minuten 
per keer (als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn).   

• Ons ventilatiesysteem voldoet aan de eisen in het bouwbesluit en aan de 
aanvullende richtlijnen. In de school is geen recirculerende 
luchtbehandeling. 

3 Hygiëneregeling leermiddelen • Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij 

gebruik met regelmaat schoon gemaakt met water en zeep. Ook 
materialen die door meerdere personeelsleden gebruikt worden, worden 

schoon gemaakt met water en zeep.  

4 Schoonmaak • Dagelijks is er intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals. 

 5 Privacy • Bij communicatie over besmettingen op school en de registratie van 
gegevens houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van 

bescherming van persoonsgegevens.  
1. Handdesinfectie voor kinderen is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Wanneer het op enige manier mogelijk is de kinderen te laten 

handenwassen heeft dit sterke voorkeur. Ons beleid is gericht op handenwassen. Er speelt een gezondheidsrisico door aanwezigheid van 
desinfecterende producten.  

2. Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze 
middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen.  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
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II Aanwezigheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) op school en lesaanbod 

 1 Aanwezigheid op 
school en  
(les)aanbod  

• Om de risico’s te beperken zijn er zo min mogelijk extra mensen in de school. 

• Uitzonderingen hierop zijn externe onderwijsondersteuners zodat wij ons volledige onderwijsprogramma 
kunnen blijven bieden (denk hierbij aan muziekles, workshops, individuele arrangementen, 
kinderkringen, rots en watertraining, stagiaires, bibliotheek, etc.) 

• Gymlessen worden op reguliere wijze in de gymzaal gegeven, zie hiervoor ook het protocol van de KVLO:  
http://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/view.php?fil_Id=4903 

• Zwemlessen gaan niet door tot nader orde, binnen de huidige maatregelen is dat niet toegestaan.  

• Tijdens de muzieklessen worden geen blaasinstrumenten gebruikt.   

• De Nieuwe Kring is terughoudend met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen en excursies. 
Voor deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het 
reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke 
afweging hierover wordt op school- / bestuursniveau gemaakt, in overleg met de (P)MR en eventueel de 
Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM.  

• Tot nader orde vinden er geen groepsdoorbrokenactiviteiten plaats.  

2 Cohortering Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze subgroepen wordt 
beperkt.  
 

• In ons Jenaplan onderwijs, waarin de kring een belangrijke routine is en samenwerking centraal staat en 
in onze klaslokalen, zijn subgroepen niet tot nauwelijks realiseerbaar. Wij kunnen niet garanderen dat 
kinderen in een subgroepje bewegen.  

• Wij zorgen wel dat klassen in één cohort blijven, dat leerlingen onderling niet rouleren tussen 
verschillende klassen.  

• Wij houden een accurate registratie bij van de klassen en de presentie 

3 Aanwezigheid 

personeel 
• Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om contactmomenten tussen 

personeel zo veel mogelijk te beperken.  

 

• Op school vindt alleen onderwijs en (ondersteunende)zorg plaats, andere activiteiten zoals 

teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats.  

 

2 Ondersteuning door 

ouder(s)/verzorger(s) 

bij leeractiviteiten 

• Ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) is alleen mogelijk in de school als dat direct invloed heeft op 

het onderwijsleerproces.  

 

4 Contact ouder(s)/ 

verzorger(s) 

• Oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats. 

• In enkele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt en vindt een gesprek op school plaats, op 

uitnodiging van teamleden. 

5 Ondersteuning van 

leerlingen door 

(externe) 

professionals in de 

school 

• De extra begeleiding van leerlingen (dyslexiebehandelingen, rekenbegeleiding etc.) vindt op school 

plaats. 

http://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/view.php?fil_Id=4903
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 III In en rondom het schoolgebouw 

 1 Schoolplein • Alleen leerlingen, teamleden, medewerkers en externe ondersteuners die 
op dat moment werkzaamheden uitvoeren bij de brede school komen op 
het schoolplein en/of in het schoolgebouw. 

2 Halen, brengen & BSO • Er zijn gespreide breng- en haaltijden. 
• Kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht/gehaald. 
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Wij vragen ouders die hun kinderen halen en brengen zich strikt te 

houden aan de breng- en haaltijden, afstand te houden en ook buiten 
een mond-neusmasker te dragen.  

• Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school, zij 
houden zich ook strikt aan de aankomsttijden.  
 

• Leerlingen komen via verschillende ingangen en op verschillen tijden de 
school binnen, zie plattegrond en rooster (bijlage in protocol).  

• Ouders/verzorgers brengen hun kind tot de aangegeven plek, kinderen 
nemen afscheid van ouder(s)/verzorger(s) op die plek, de leerkracht 
neemt daarna vanaf die plek de leerlingen mee de groep in. 

• Voor de groepen met eigen toegangsdeur geldt: ouders brengen hun kind 
tot de aangegeven plek, kinderen nemen afscheid van 
ouder(s)/verzorger(s) en lopen zelfstandig, zonder ouders, de klas in.  

• Rijwielen op de stoepen belemmeren een goede doorstroom, dit is dus 
niet toegestaan.      

• Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de noodopvang.  

 
Noodopvang na schooltijd  
• Tot nader orde is er geen BSO.  
• De noodopvang na schooltijd wordt door BSO Popeye vormgegeven. 
• Kinderen van de onder- en middenbouw die naar de noodopvang gaan  

worden opgehaald uit de kuil.  
• Kinderen van de tussen- en bovenbouw die naar de noodopvang gaan, 

verzamelen in de kleine gymzaal.   
 

3 Inrichting en gebruik van de 

ruimtes  

 

• Bij voorkeur lopen externen zo min mogelijk door de school.  

• Indien het noodzakelijk is dat gesprekken op school plaatsvinden, dan 

vinden deze zoveel mogelijk buiten plaats. Bij slecht weer wordt hiervoor 

tijdens schooltijd het technieklokaal of de speelzaal gebruikt. Na 

schooltijd zijn deze ruimtes bezet en wordt hiervoor een andere ruimte 

op de begane grond, die goed geventileerd kan worden, beschikbaar 

gesteld.  

• Aan bezoekers worden vooraf gezondheidsvragen gesteld, noodzakelijke 

bezoekers dragen altijd een mond-neusmasker en ontsmetten hun 

handen bij binnenkomst op school. 

• Waar nodig en mogelijk worden in de school looproutes met 

eenrichtingsverkeer gemaakt.        

 

4 Pauzebeleid • Groepen spelen apart van elkaar buiten, op een eigen zone.   
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IV Gezondheid 

 1 Thuisblijf regels – gezondheid  Vanaf 1 juni 2020 moet iedereen in Nederland thuisblijven met de 

onderstaande klachten. Vanaf 8 februari geldt dat alle kinderen in de 

basisschoolleeftijd van 4-12 jaar thusis blijven als zij de volgende klachten 

hebben: 

 

• Verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

• Hoesten 

• Verhoging of koorts > 38 °C 

• Moeilijk ademen/benauwdheid 

• Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) 

 

De Nieuwe Kring past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen toe die 
gelden voor het onderwijs voor leerlingen, medewerkers, externe 
ondersteuners (daar waar leerlingen staat is het ook op anderen van 

toepassing) 
 

Leerlingen komen niet naar school als:  

• Het kind getest gaat worden of in afwachting is van het testresultaat 

• Het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde covid-19 

infectie 

• Het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die 

passen bij Covid-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: 

iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve 

testuitslag heeft.   

• Het kind een huisgenoot is van een iemand met een bevestigde 

covid-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de 

quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens 

deze periode dan mag het kind daarna weer naar school.  

 

Zie voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-

coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen 
 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 

• Het kind verkoudheidsklachten heeft  (zoals loopneus, niezen, keelpijn of 

hoesten) 

• De klachten niet alleen bestaan uit verkoudheidsklachten (bijvoorbeeld   

als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid) of het kind 

ernstig ziek is.  

• Er een indicatie is in het kader van een bron-en contactonderzoek 

• Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

 

• Ouders/verzorgers zetten dit zelf in gang voor hun kind.   

• Kinderen die getest worden blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  

 

Quarantaine 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 
dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar 
school en de noodopvang komen als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 

geen klachten meer heeft.  

 

Zie meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis 

 

• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde Covid-19 

klachten ook koorts boven de 38 °C  en/of benauwdheidsklachten heeft, 
blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een 

klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze 
huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft 
de leerling thuis.  

Zie meer informatie over thuisblijven: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/thuisquarantaine 

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor Covid-19 en 

een positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de 
testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen 
klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname 

weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 
10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine
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5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij negatieve test 

mag de leerling uit quarantaine. Voor meer informatie zie: 
https://lci.rivm.nl/covid-19-bco.  

 

• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 

10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. 

De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten 

testen. Zie m.b.t. de instructies ook 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen. 

 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van 

fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de 

school en de behandelend arts). Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.  

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen 

worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van 

ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  

   

2 Wegstuurbeleid • Een ieder die gedurende de dag klachten ontwikkelt, zoals genoemd in 4.1 

gaat naar huis. 

 

Specifiek is de volgende maatregel van kracht: 

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals 

genoemd in 4.1, wordt deze direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

Ook eventuele broers/zussen gaan naar huis. Zonder uitzondering moet 

een leerling of personeelslid met klachten naar huis. 

3 Medisch handelen • Bij het uitvoeren van medische handelingen kan een mond-

neusmasker of faceshield gedragen worden.   

• Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet 

worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen 

worden gedragen, dragen wij dit nu ook.  

 4 In thuisquarantaine na verblijf 

in buitenland  

• Ouders, onderwijspersoneel en kinderen krijgen - net als iedereen in 

Nederland - na een verblijf in een land waar code oranje of rood 

geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code 

geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in 

thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Een negatieve test is geen 

vervanging van de thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test 

moeten zij 10 dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/reizen-en-vakantie/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-

buitenland. 

• Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene 

niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar 

zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen 

wegsturen die dit advies niet in acht nemen. 

 5 Thuisquarantaine naar 

aanleiding van een besmetting 

op school  

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en 

ouders de instructies van de GGD. Alle huisgenoten en nauwe 

contacten van de besmette persoon (of: categorie 1- en 2-contacten 

zoals verwoord in de handreiking bco) gaan in quarantaine. Dit geldt 

ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat 

betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in 

thuisquarantaine gaat. 

https://lci.rivm.nl/covid-19-bco
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland
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3. Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Bij twijfel of zijn 

de klachten anders dan wij gewend zijn, dan blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: RIVM Langdurig-
neusverkouden-kinderen. Dit geldt ook voor medewerkers.  

  

• Leerlingen die in quarantaine zijn kunnen dan ook niet naar de 

noodopvang.  

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op 

dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in 

GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Hierbij 

zijn de GGD-instructies leidend.  In de eerste periode bieden wij 

zoveel mogelijk onderwijs op afstand.  

 
Onderwijs op afstand tijdens klassikale quarantaine:  

• Indien na schooltijd het bericht komt dat een klas in quarantaine 
moet, dan wordt waar nodig gewerkt met een noodwerkpakket. Dit 
ontvangen de kinderen in de week van 8 februari. 

• Indien tijdens schooltijd het bericht komt dat een klas in quarantaine 
moet, dan kunnen leerlingen werk meenemen van school en wordt 

dit gebruikt voor onderwijs op afstand.  
• Op de eerste quarantainedag is er mogelijk geen online onderwijs, 

die dag heeft de leerkracht een voorbereidingsdag. De daarop 

volgende dagen verzorgt de leerkracht via Teams (beperkt) online 
instructies, zijn er ontmoetingsmomenten en krijgen de kinderen 

online opdrachten.  
• Bij terugkeer op school, na 5 dagen, vindt er geen onderwijs meer via 

Teams plaats.  

• Kinderen die langer in quarantaine blijven nemen dan deel aan 
onderwijs op afstand. De benodigde werkpakketten hiervoor 

verzorgt de leerkracht en kunnen op school opgehaald worden door 
derden. 

 
• Bij ziekte van een leerkracht tijdens quarantaine gaat het protocol 

vervanging van een leerkracht in werking.  

 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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V Capaciteit 
 

 1 Beschikbaarheid personeel  • Bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht gaat ons protocol ‘vervanging 
bij zieke leerkracht in werking’.  
 

VI Opvang 
 

 1 Noodopvang kinderen in 
kwetsbare posities en 

leerlingen van ouder(s)/ 
verzorger(s) met cruciale  
beroepen 

Als de school om organisatorische redenen niet open kan, is de school 

verantwoordelijk voor noodopvang.  

 

• Leerlingen met één of twee ouders/verzorgers met een cruciaal beroep. Een 

lijst van cruciale beroepen (kinderen van ouders/verzorgers die hierin 

werkzaam zijn kunnen wel naar school) staat hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-

en-kinderopvang/cruciale-beroepen. 

 

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders 

de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als 

het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de 

kinderen toch naar de noodopvang brengen. Voor meer informatie over de 

noodopvang zie de website van de rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-

en-kinderopvang/kinderopvang-noodopvang. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvang-noodopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvang-noodopvang
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Bijlage I. Lestijden en halen en brengen vanaf 5 februari 2021  
 

 Brengen  Halen  
ma di do vr / woe  

Locatie 

Atlantis 8.30 14.45 / 12.15 Nooddeur 

Regenboog 8.35 14.50 / 12.20 Nooddeur 

Noorderlicht 8.40 14.55 / 12.25 Nooddeur 

Melkweg 8.45 15.00 / 12.30 Nooddeur 

Eiland 8.30 14.45 / 12.15 Hek hoofdingang 

Kraaiennest 8.35 14.50 / 12.20 Hek hoofdingang 

Kringloop 8.40 14.55 / 12.25 Hek hoofdingang 

 

 Brengen  Halen  
ma di do / woe & vr  

Locatie 

    

Circus 8.35 14.50 / 12.20 Over de brug en dan via teamkamer 

Sprookjesbos 8.45 15.00 / 12.30 Over de brug en dan via eigen klasdeur 

Luchtkasteel 8.45 15.00 / 12.30 Eigen klasdeur 

Tuin 8.45 15.00 / 12.30 Eigen klasdeur 

    

Droomland 8.40 14.55 / 12.25 Eigen klasdeur 

Koraalrif 8.45 15.00 / 12.30 Eigen klasdeur 

Waterland 8.40 14.55 / 12.25 Eigen klasdeur 

Oerwoud 8.45 15.00 / 12.30 Hek hoofdingang en dan via teamkamer en 
kuil naar boven 

    

 
 
 
 
 
 
 
 


