Corona-brief, 29 november 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op vrijdagavond 26 november zijn er tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen bekend
gemaakt tegen het coronavirus. Het belangrijkste nieuws voor ons is, dat de scholen open
blijven. Wel hebben we te maken met nieuwe regels voor op school. Hieronder leest u wat
dat betekent voor uw kind. De meeste regels gaan in vanaf vandaag, maandag 29
november, en gelden in ieder geval tot 19 december 2021.
Enkele belangrijke zaken op een rijtje
1. Hanteren van hygiënische en gezondheidsmaatregelen:
-

Handen wassen met water en zeep, meerdere keren op een dag;
Gebruik van papieren handdoekjes;
Hoesten/niezen in de elleboog;
Niet aan je gezicht zitten;
Er worden geen handen geschud;
Volwassenen houden 1,5 meter afstand.

2. We zorgen voor zo weinig mogelijk ontmoetingen:
-

We hanteren weer de looproutes in de school;
We spreiden de pauzes;
Het werken in niveaugroepen vindt plaats in de parallelgroepen.

3. Kinderen komen, zo mogelijk, alleen naar school:
-

-

Lukt het uw kind niet om zelf op school te komen, kom dan met maximaal 1
volwassene naar school. Volwassenen houden daarbij 1,5 meter afstand van andere
volwassenen;
Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het plein of in de school, tenzij dit echt niet
anders kan.

4. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 dragen in school een mondkapje:
-

-

Het is een dringend advies dat leerlingen van groep 6, 7 en 8 een mondkapje dragen
als zij door de gangen en het trappenhuis lopen. Dit geldt ook voor de volwassenen
die in de school aanwezig zijn. Wij zorgen ervoor dat er voldoende mondkapjes
aanwezig zijn. Een eigen mondkapje meenemen is ook prima.
Het mondkapje moet door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 ook gedragen worden
bij verplaatsing tussen de school en het leerlingenvervoer.

5. Advies voor zelftesten voor leerlingen van groep 6, 7 en 8:
-

Het advies is om twee keer per week een zelftest te doen. Dit is vrijwillig, maar is
wel een dringend advies. De test is voor de zekerheid en geldt voor alle leerlingen
van groep 6, 7 en 8. Ook als zij geen klachten hebben en ook als zij al gevaccineerd
zijn. We gaan ervan uit dat u thuis de tests uitvoert. Dit gebeurt niet op school. Wij
vragen onze medewerkers ook om zich minimaal twee keer per week te testen.
U hoeft hiervoor geen testen te kopen. Wij bestellen deze testen. Zodra we deze
binnen hebben, geven we ze met de leerlingen gratis mee naar huis.

6. Blijf thuis bij klachten:
-

-

Heeft uw kind neusverkoudheid (zoals een snotneus)? Dan blijft uw kind thuis. Voor
kinderen in de basisschoolleeftijd geldt, dat zij met alle klachten passend bij COVID19 thuis blijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Zij moeten zich laten
testen;
Als uw kind, met klachten, niet getest wordt, dan mag uw kind pas weer naar school
als uw kind tenminste 24 uur volledig klachtenvrij is.
We hopen dat jullie telefonisch goed bereikbaar zijn. Indien leerlingen gedurende de
dag klachten krijgen, zullen jullie gebeld worden om de leerling op te halen.

7. Schooltijden:
-

De schooltijden blijven ongewijzigd. Neem zelf uw verantwoordelijkheid als het gaat
om het houden van de 1,5 meter afstand bij het halen en brengen van uw kind.

8. Sinterklaasfeest:
-

Vrijdag vieren we het Sinterklaasfeest in de eigen groep. Sint en z'n pieten zullen een
bezoek aan onze school brengen en daarbij rekening houden met de maatregelen. Er
vindt geen intocht plaats.

9. Houd de berichtgeving vanuit de school dagelijks in de gaten:
-

Het kan voorkomen dat we, vooral door vervangingsproblemen, een groep vrij
moeten geven op het moment dat de leerkracht ziek is. Vaak is dat pas bekend op
de dag zelf. Check daarom, voordat uw kind naar school gaat, de berichtgeving in de
Parro-app.

Tot slot
Het is duidelijk dat mensen in toenemende mate verschillend denken over de situatie m.b.t.
de corona en de maatregelen. Wij vinden het heel belangrijk dat de school een veilige leeren werkomgeving is voor leerlingen en medewerkers.
Vanuit die verantwoordelijkheid handelen we in lijn met de landelijke richtlijnen en
maatregelen.
Voor de uitvoering hebben we ook u, ouder(s)/verzorger(s), nodig. We rekenen op uw
begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Namens het team,
Henk Mik, directeur

