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Informatie/data:
•
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3 december Sinterklaas op school
10 december Paarse vrijdag
24 december alle kinderen vrij: start Kerstvakantie

Beste ouder(s), verzorger(s),
Allereerst wil ik een groot compliment maken aan alle ouders en verzorgers, die constant het overleg
zoeken met ons en begrip tonen voor de maatregelen die we als school nemen. Het zal voor u als
ouder echt niet altijd gemakkelijk zijn om van alles te regelen, te testen en ga zo maar door. Op deze
manier kunnen we wel op een verantwoorde manier onderwijs op school verzorgen en de
verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan.
Deze maatregelen en het gedrag van kinderen, ouders en personeel zorgen ervoor dat het aantal
besmettingen de afgelopen week binnen onze school afvlakt. In totaal zijn de afgelopen periode ruim
dertig kinderen positief getest en dat is best veel. Twee groepen zijn 10 dagen in quarantaine
geweest en enkele kinderen hebben we nog langer moeten missen.
Doordat de landelijke cijfers nog steeds stijgen moeten we ook weer andere maatregelen nemen. Bij
het opstellen van de maatregelen hebben we gebruik gemaakt van het servicedocument primair
onderwijs van het ministerie van OC&W, de beslisboom van Boink en de informatie van het
Kinderopvang en Scholenteam van GGD Twente.

Checks
- Doe gezondheids- en quarantainecheck voordat je naar school komt. Heb je één of meerdere
klachten die passen bij het coronavirus of is één of zijn meerdere situaties van toepassing, blijf dan
thuis.
- Als symptomen zich in de loop van de dag voordoen of als er in de loop van de dag een
quarantaine-melding is, ga je zo snel mogelijk naar huis (of vragen wij u uw kind op te halen).
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- Voor de vragen uit de gezondheidscheck geldt dat als deze voortkomen uit gebruikelijke/bekende
klachten, zoals chronische luchtwegklachten, hooikoorts of astma deze niet als coronagerelateerde klachten worden beschouwd;
- Nauwe contacten zijn huisgenoten en contacten waarmee je in de afgelopen 10 dagen langer dan
15 minuten op minder dan anderhalve meter bent geweest;
- Als een huisgenoot positief getest is op corona gaan alle huisgenoten 10 dagen in quarantaine. Dit
geldt voor iedereen (ook als je gevaccineerd of immuun bent). Het advies is om je op de 5e dag te
laten testen bij de GGD. Wanneer de test negatief is, kan de quarantaine beëindigd worden;
- Klasgenoten van één besmet persoon in de groep hoeven niet altijd in quarantaine. De school
informeert in een dergelijke situatie het Scholenteam van de GGD. De GGD bepaalt dan of
quarantaine noodzakelijk is;
- De gezondheids- en quarantainecheck geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen in de leeftijd
van 0-4 jaar.
- De GGD geeft een dringend advies om je te laten testen op corona als je één of meerdere vragen
van de gezondheids- en/of quarantainecheck met ‘ja’ beantwoordt.

-

-

-

Bij besmetting
Bij een besmetting van u en/of uw kind(eren) wordt je geadviseerd bij het ziekmelden aan te
geven dat het om een coronabesmetting (en quarantaine) gaat. Dit is geen wettelijke
verplichting, maar met de melding kan verdere verspreiding zo snel mogelijk worden gestopt;
Je mag aan de school vragen de naam van de besmette persoon niet bekend te maken en je
mag bezwaar maken tegen het delen van informatie met de GGD in het geval van bron- en
contactonderzoek;
Bij een besmetting geldt de maatregel van 10 dagen quarantaine, waarbij op de 5e dag getest
kan worden om de quarantaine te beëindigen. Een besmet kind mag weer naar school als het
minimaal 24 uur klachtenvrij is én er minimaal 7 dagen verstreken zijn na de start van de
symptomen.

Onderwijs en opvang

- De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen. De school is open, tenzij de
GGD het advies geeft de school te sluiten of als het organisatorisch niet anders kan dan te sluiten
(i.v.m. personeelstekort door ziekte en/of quarantaine, waarbij er geen invallers beschikbaar zijn);
- Het aantal activiteiten in en buiten de school worden beperkt. Ouders/verzorgers kunnen niet
aanwezig zijn bij activiteiten;
- Binnen het gebouw brengen de kinderen de meeste tijd door in hun eigen klas. In de school en op
het plein mogen de groepen wel met elkaar spelen en leren;
- De school heeft zich voorbereid op een mogelijke (gedeeltelijke) schoolsluiting, zodat snel
overgeschakeld kan worden op onderwijs-op-afstand. Voor leerlingen die in quarantaine zitten,
worden huiswerkpakketten gemaakt;
- Noodopvang bij (gedeeltelijke) schoolsluiting is maatwerk. De school stelt in voorkomende gevallen
met de GGD de mogelijkheden en onmogelijkheden van noodopvang vast;
- De school verzorgt onderwijs-op-afstand voor leerlingen die niet naar school kunnen komen
vanwege een verhoogd risico op coronabesmetting of vanwege een huisgenoot met een kwetsbare
gezondheid. Er zal in een dergelijk geval altijd overleg zijn met de Leerplichtambtenaar;
- De school houdt zich aan de AVG-wetgeving omtrent bijhouden van besmettingen, delen van
informatie i.v.m. het bron- en contactonderzoek van de GGD en het informeren van
ouders/verzorgers over besmettingen.

-

Afspraken in het gebouw
Het gebouw is alleen toegankelijk voor medewerkers (ook externe medewerkers) en leerlingen;
Ouders/verzorgers en gasten kunnen enkel op afspraak in het gebouw komen. Gesprekken tussen
ouders/verzorgers en leerkrachten vinden zoveel mogelijk digitaal plaats;
Ouders van kinderen op peuteropvang en de basisschool brengen/halen hun kind(eren) op het
schoolplein;
Ouders van kinderen op de BSO halen hun kind(eren) op bij de deur; zij bellen naar de leidster en
die brengt het kind/de kinderen naar de deur;
In het gebouw gelden de basisregels:
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- Iedereen die binnenkomt ontsmet de handen bij één van de statafels of wast de handen
(kinderen);
- Kinderen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, kinderen en medewerkers
ook niet. Volwassenen moeten onderling wel anderhalve meter afstand houden;
- Mondkapjes zijn verplicht voor ouders/verzorgers en gasten.

Vanuit verschillende bronnen hebben we vernomen dat er een serieuze kans bestaat dat de scholen
op korte termijn sluiten. We hebben al wat voorbereidingen getroffen. Tegelijkertijd is aangegeven
dat op dit moment nog geen definitief besluit is genomen en er meerdere opties openstaan. Wij

hopen als school van harte dat de scholen open kunnen blijven. We zullen u zo goed mogelijk en
tijdig informeren.

Invalproblematiek
De afgelopen weken hebben we gemerkt, dat het niet altijd lukte om via het mobiliteitscentrum een
invaller te vinden als een leerkracht niet kon werken. Ondanks dat zij hun uiterste best doen om
invallers te vinden, blijkt er een enorm tekort te zijn. De vraag in deze tijd is echter groot en daardoor
hebben we diverse keren een beroep gedaan op bijvoorbeeld leerkrachten die deeltijd werken en op
onderwijsassistenten. Het is ons daardoor nog steeds gelukt om de groepen op school te houden. We
blijven denken in oplossingen, kansen en mogelijkheden, om geen groepen naar huis te hoeven
sturen.
Paarse vrijdag
Vrijdag 10 december is het Paarse Vrijdag, een dag waarop leerlingen in Nederland laten zien dat
iedereen op school zichzelf kan zijn en niemand uitgesloten of gepest mag worden om wie hij of zij is
of wat diegene leuk vindt om te doen.
We gaan op deze dag online gastlessen aanbieden in de midden- en bovenbouw door bekenden uit
de sportwereld. Dit jaar heeft als centraal thema ‘het belang van jezelf zijn, je plek vinden in de klas
of in je team en te durven wat je echt graag zou willen doen’.
Sinterklaas op Het Palet!
Zoals u hebt kunnen lezen op de schoolkalender zal Sinterklaas onze school bezoeken op
vrijdag 3 december.
Vanwege verscherpte coronamaatregelen hebben we ervoor gekozen om geen gezamenlijke opening
te doen.
Sint zal samen met zijn pieten rond 8.45 uur bij school aankomen. De kinderen worden daarom op de
normale tijd, om 8.25 uur, op school verwacht.
Deze ochtend krijgen alle kinderen drinken en iets lekkers tijdens de pauze, dus ze hoeven zelf voor
de kleine pauze geen eten en drinken mee te nemen.
Denk wel aan het meegeven van de lunch!
Alle kinderen gaan deze dag normaal van 08.30 uur tot 14.15 uur naar school.
Ouderraad en teamleden wensen u een prettige en gezellige tijd!

