
Opstart zondagsschool D.V. 16 mei 2021 

D.V. 16 mei 2021 mag de zondagsschool weer samenkomen in de kerk. We danken de Heere dat Hij 

het mogelijk maakt dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Omdat de besmettingscijfers nog hoog 

zijn, hebben we als bestuur wel besloten de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Onderstaande 

informatie is bedoeld als leidraad voor leidinggevenden, ouders en kinderen van Zondagsschool 

Benjamin. We verzoeken u/jullie deze informatie goed door te nemen, zodat alles bij de opstart 

ordelijk en veilig kan verlopen. 

1. De richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing: bij klachten blijf je thuis. 

2. Er is een half uur zondagsschool, van 14:00 tot 14:30 uur.  

3. We overhoren niet, maar zeggen met elkaar de tekst op en zingen de psalm. 

4. We beperken het zingen. 

5. Alle kinderen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar, zowel in de kerkzaal als in de 

grote zaal. 

6. Groep 1 krijgt onderwijs in de grote zaal. Zij mogen binnenkomen via de hoofdingang. 

7. Groep 2 en 3 krijgen samen onderwijs in de kerkzaal. Zij komen binnen via ingang A (bij de 

consistorie). 

8. Ouders mogen niet mee naar binnen. 

9. De kinderen nemen hun jas mee naar hun zitplaats. 

10. Eén leidinggevende of overhoorder staat bij de deur en laat de kinderen één voor één naar 

binnen (broertjes en zusjes mogen samen naar binnen). 

11. Eén leidinggevende vangt de kinderen vervolgens op en brengt ze naar hun plek. 

12. In de kerkzaal worden de kinderen over alle drie de vakken verdeeld (ongeveer drie à vier 

kinderen per bank). We laten steeds één bank leeg. In ieder vak neemt daarnaast één 

leidinggevende of overhoorder plaats. 

13. De kinderen krijgen een vaste plaats. Eén van de leidinggevenden noteert op 16 mei de 

zitplaats van de kinderen zodat we een ‘blauwdruk’ hebben voor de volgende keer. 

14. Alle leidinggevenden en overhoorders dragen een mondkapje wanneer ze zich verplaatsen 

binnen de kerk. 

15. De kinderen mogen 5 minuten van tevoren de zaal in. We verzoeken de ouders hun kinderen 

ook daadwerkelijk binnen dat tijdsbestek te brengen. 

16. We houden een presentielijst bij van de kinderen, zodat we weten welke kinderen aanwezig 

waren in geval van een mogelijke besmetting. 

17. Na het slotgebed blijven de kinderen zitten tot ze van een leidinggevende een seintje krijgen 

dat ze de zaal mogen verlaten. 

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw/jouw medewerking! 


