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Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 21, nr. 1, 17 augustus 2020
Beste ouders/verzorgers,
Dit is een extra bald@kijn.nieuwsflits aan het begin van het nieuwe cursusjaar 2020-2021.
Het cursusjaar 2020-2021 is gestart; alle leerlingen moeten weer naar school volgens de richtlijnen
van het RIVM.
De zomervakantie ligt achter ons. Een zomervakantie in een bizarre en onzekere periode.
Het Corona-virus is nog steeds aanwezig en heeft grote invloed op ons dagelijks leven.
Dat geldt zeker ook voor de schoolorganisatie.
Middels deze extra nieuwsbrief willen wij jullie informeren over de actuele afspraken die gelden in en
om onze school.
Lees de nieuwsbrief goed en laten we er met elkaar voor zorgen dat we verantwoord met elkaar om
blijven gaan, in het belang van onze gezondheid.
We rekenen op jullie!
We hopen met elkaar een goed en gezond cursusjaar te hebben door een goede samenwerking en
afstemming.
Het team van De Baldakijn.

1. Hygiënische maatregelen
 Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd.
 De handen worden regelmatig gewassen.
 Er worden papieren (zak)doekjes gebruikt.
 Hoesten/niezen in de elleboog.
 Er worden geen handen geschud.
2. Ouders/verzorgers op het plein en in het gebouw
 Ouders/verzorgers komen niet op het plein en in de school.
 De leerlingen worden tot het hek gebracht en overgenomen door teamleden.
3. Contact tussen ouders/verzorgers en teamleden
 Wil je in contact komen met een teamlid kun je bellen, mailen of gebruik maken van
de Parro-app. Deze app wordt binnenkort schoolbreed ingevoerd.
 Het betreffende teamlid zal inschatten of het noodzakelijk is dat ouder(s)/verzorger(s)
in het schoolgebouw komen.
 In dat geval wordt een formulier ingevuld (naam, telefoonnummer, gezondheid). De
handen worden gedesinfecteerd en er wordt 1.5 meter afstand gehouden.
 Tijdens de Corona-periode worden er geen huisbezoeken afgelegd.
4. Brengen en halen van de leerlingen door ouders/verzorgers
 Brengen: houd zoveel mogelijk de afstand van 1.5 meter (ook buiten het hek).
 Halen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.45 uur en woensdag om
12.00 uur. Blijf zoveel mogelijk buiten het hek!
5. De middagmaaltijd
 De leerlingen eten tijdens deze Corona-periode zonder borden op de tafels.
 De ouders/verzorgers zorgen zelf voor het drinken bij de middagmaaltijd.
 Tijdens de Corona-periode worden de tanden niet gepoetst.
6. Douchen na gymnastiek
 Gymnastiek wordt zoveel mogelijk buiten gegeven.
 Willen jullie rekening houden met feit dat de kleding eenvoudig uit en aan kan?
 Na de gymles wordt er niet gedoucht.
7. Traktaties
 De leerlingen trakteren alleen op zaken die verpakt zijn.
 De andere groepen worden niet bezocht door de jarigen.
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8. Thuisblijf regels bij klachten (RIVM-richtlijnen), protocol versie 25 juni 2020
 Voor de leerlingen van de groepen A en B geldt dat zij bij een neusverkoudheid
gewoon naar school kunnen, behalve
 Als de leerling ook koorts heeft.
 Als leerlingen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19
infectie.
 Als er een volwassene in het gezin klachten heeft die kunnen wijzen op het
COVID-19 virus.
 Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
 Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij het COVID-19
virus (neusverkouden, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts)
en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 Wanneer de leerling een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij
COVID-19.
 Indien een leerling positief getest is op Corona-virus moet zij/hij tenminste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als zij/hij na deze 7
dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 graden en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer
naar school.
 Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is
en dan 14 dagen na het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
9. Ventilatie in het gebouw
 De school beschikt over ventilatiesystemen die voorkomen dat de toevoerlucht en de
afvoerlucht met elkaar in aanraking komen waardoor er geen
verspreiding/vermenging van het COVID-19 virus kan plaats vinden.
 De filters van de systemen worden regelmatig vervangen.
 De instellingen worden extra gecontroleerd door de regelmonteur van een
installateur.
 De ramen zullen zoveel mogelijk open staan waardoor er voldoende ventilatie zal zijn.
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