29 november 2021
Extra informatiebrief m.b.t. maatregelen school

Beste ouder(s), verzorger(s),

Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie. Het kabinet heeft besloten om alle basisscholen
open te houden. Zoals gezegd zijn we daar heel blij mee. Fysiek onderwijs heeft onze voorkeur, ook
al moeten we een aantal maatregelen nemen. De meningen over het besluit en de maatregelen zijn
verdeeld, een ieder bekijkt dit vanuit zijn of haar perspectief. Als school proberen we ons te houden
aan veel dringende adviezen en tegelijkertijd het welzijn en welbevinden van de kinderen en het
personeel goed in het oog te houden. Samen met de kinderen en u zetten we ons in voor een
gezonde school!
Hieronder beschrijven we de maatregelen waar we ons de komende 3 weken aan gaan houden,
uitgaande van onze eigen schoolcontext.

Halen en brengen:
•
•
•
•

Inloop vanaf 8.20 uur tot 8.25 uur. We maken gebruik van de verschillende ingangen.
Laat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen
Jonge kinderen worden door één ouder gebracht
Houd afstand van elkaar bij het brengen en halen en houd het moment zo kort mogelijk

Milde klachten thuisblijven:
Kinderen blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis. Dat vraag van u en ons wederom
alertheid. Helemaal in een periode waarin ook verkoudheid heerst. Als kinderen (negatief) getest zijn
door de GGD, mogen zij uiteraard wel naar school. Er is nog geen nieuwe beslisboom aanwezig, deze
zullen we z.s.m. met u delen.
Voor de kinderen die een lange periode thuis moeten blijven zetten we werk klaar. Via Teams
kunnen zij de leerkrachten bereiken.

Zelftest
Het advies van de overheid is, om kinderen van groep 6, 7 en 8 twee keer per week een zelftest af te
nemen. Binnenkort ontvangen we via de overheid zelftesten op school. We zullen deze verspreiden
onder de kinderen van deze groepen. Wilt u geen zelftesten ontvangen, geef dit dan door aan de
leerkracht van uw kind.

Mondkapje
We vragen de kinderen van groep 6, 7 en 8 om mondkapjes te dragen in de gangen. In de klas dragen
we geen mondkapjes. Het personeel draagt in de gangen ook mondkapjes.

Klas in quarantaine
Bij drie positieve besmettingen moet een groep in quarantaine. We gaan dan voor die groep over op
thuisonderwijs. Willen jullie de leerkracht en directeur op de hoogte stellen van een positieve
besmetting van uw kind? Heeft een gezinslid Corona, dan blijft het hele gezin thuis in quarantaine.

Ouders in de school
Ouders mogen de school niet in zonder afspraak. We proberen een aantal overleggen digitaal te
organiseren.

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest gaat wel door. De organisatie had het al Coronaproof voorbereid. We gaan de
Sint zonder ouders en verzorgers ontvangen. We verzoeken u ook deze dag bij het brengen direct
naar huis te gaan.

