Nieuwsbrief 5 februari 2021
Corona- de scholen gaan weer open
De scholen gaan weer open vanaf maandag 8 februari 2021.
Er is dan weer elke dag school van 08.30-14.00 uur.
De regels voor het openen zijn strikt, om zo voor het team, de leerlingen en hun families het veilig te
houden. Hieronder leest u wat van u en uw kind verwacht wordt en wat u van school kunt
verwachten.

Belangrijke aanpassing: verkoudheid, testen en quarantaine
Verkoudheid en testen:
-

Ook bij lichte neusverkoudheid moeten kinderen nu thuisblijven
Elke verkouden leerling of leerkracht moet thuisblijven en testen
Kinderen tot 6 jaar kunnen een aangepaste (speeksel) test krijgen
Kinderen ouder dan 6 jaar: testen is niet fijn, maar het duurt maar kort en door te testen
help je voorkomen dat je per ongeluk een ander besmet
Als een kind overdag ziek of verkouden wordt, moet het kind direct opgehaald worden.
Als de leerkracht overdag ziek wordt, moeten ouders hun kind ophalen: er is geen inval
Bij een positieve test van kind of leerkracht, moet de hele klas in quarantaine
Na 5 dagen mogen alle kinderen en de leerkracht testen: bij een negatieve testuitslag
mogen zij weer naar school
Kinderen die niet gaan testen op dag 5, moeten 7 dagen in quarantaine
Als iemand in het gezin positief getest is, koorts heeft, erg hoest of benauwd is, mogen de
kinderen niet naar school

Gevolgen quarantaine:
- In verband met de quarantaine-regels zal uw kind mogelijk veel en onverwacht thuis zijn.
- Wanneer klassen in quarantaine moeten, is er geen onderwijs mogelijk wanneer de
leerkracht ziek is
- Wanneer klassen in quarantaine moeten, is er waarschijnlijk geen onderwijs mogelijk als de
leerkracht niet ziek is: de devices ontbreken namelijk. We bekijken het steeds opnieuw en
doen ons uiterste best!
- Er is geen noodopvang meer op school, ook niet voor kinderen van ouders in cruciale
beroepen.

Testen
- Testen moet bij elke kleine verkoudheid en op dag 5 na contact met een besmet persoon
- U gaat zelf met uw kind testen
- School gaat niet zelf testen

Medische informatie- vertrouwelijk
Door de maatregelen en voor de veiligheid van het team en de kinderen vraagt school u naar
klachten en testen.
U bent altijd heel open en eerlijk met ons geweest, we hopen dat dit zo blijft! Ook daarom hebben
we het veilig kunnen houden op school!
-

-

School vraagt naar klachten: het helpt ons om de symptomen in kaart te brengen. U bent
echter niet verplicht deze informatie te geven
School vraagt naar testen en testuitslag: als u school informeert, kunnen we met elkaar het
aantal besmettingen beperken. U bent niet verplicht om te testen of de testuitslag aan
school te vertellen.
School vertelt de andere kinderen niet over klachten of besmetting, behalve als u daarvoor
toestemming geeft. Het is vertrouwelijke informatie en alleen u gaat daar over.
School vertelt niet aan het team als u daar geen toestemming voor geeft. We houden het
anoniem en nemen maatregelen volgens protocol.

Als wij open met elkaar zijn, is dat heel fijn! Zo kunnen we het aantal besmettingen laag houden.
Mede door uw eerlijkheid, zijn we als school tot nu toe ‘veilig’ gebleven. Dat houden we natuurlijk
heel graag zo!

Brengen en halen
Groepen 1-2:
Brengen: ouders van kleuters lopen mee tot het hek. Zij lopen daarna direct verder.
Halen: Ouders van kleuters wachten bij ophalen ook achter het gras/ de wipkippen/ achter de witte
lijnen.
Groepen 3-8:
Ouders van groepen 3-8 blijven achter het gras/ de wipkippen/ achter de witte lijnen, bij ophalen
èn bij brengen.
Veiligheid:
- Onze leerlingen, uw kinderen moeten veilig naar hun eigen ouders kunnen lopen.
- Daarom moet ú achter de gele lijnen wachten: dat zorgt voor voldoende afstand tussen de
volwassenen en de kinderen. Veiligheid is voor iedereen.
- Alle ouders dragen een mondmasker op het schoolplein
- Eén ouder komt het kind halen
- Wij moeten schooltijden gaan spreiden als de veiligheid voor de kinderen in het geding is op
het plein. Dat is met name lastig voor ouders met meer kinderen en onze eigen organisatie
- Houdt u zich daarom a.u.b. aan de maatregelen en help ons geen politie te zijn
Heeft u vragen aan de leerkracht? Maak een belafspraak voor na schooltijd.
De leerkrachten letten goed op dat uw kind naar de juiste ouder loopt. Als de leerkracht u niet ziet,
wacht uw kind bij de leerkracht.

Mondmaskers en faceshields
Ouders dragen en mondmasker op het schoolplein bij brengen en halen
Enkele leerkrachten zullen een faceshield in de klas dragen

Op de gang dragen volwassenen op beide locaties mondmaskers
De leerlingen van groep 7 en 8 worden geadviseerd een mondmasker op de gang te dragen. Dit is
niet verplicht.

Ventilatie- kou in de school
Eén van de belangrijkste maatregelen om verspreiding te voorkomen is ventilatie.
Dat betekent dat op school vaak de ramen openstaan, ook nu het winter is.
Geef uw kind een extra vest mee, het is koud in de school!

Gym
De regels voor gym zijn: gym zoveel mogelijk buiten.
Dat is een bitterkoud advies van onze overheid.
Wij onderzoeken komende week onze mogelijkheden.

Studiedagen vrijdag 19 februari en maandag 1 maart
Deze studiedagen zijn zeer belangrijk voor de kwaliteit van ons onderwijs aan uw kind.
We willen zelf ook het liefst lesgeven nu de scholen dicht zijn geweest, maar de studiedagen zijn voor
de lange termijn inhoudelijk te belangrijk om niet door te laten gaan.
Uw kind is dus zoals gepland vrij deze dagen.

Hygiëne
Op school wordt extra schoongemaakt en de leerlingen wassen vaak hun handen.
Zorgt u dat uw kind met goed gewassen handen naar school komt a.u.b.?

Dank voor uw begrip en medewerking!
Wij doen ons uiterste best om de school veilig te houden.

