27 november, extra editie

Vanwege de persconferentie van gisteravond opnieuw een extra editie van de nieuwsbrief.

Scholen blijven open, aanvullende maatregelen nodig
Zoals u ongetwijfeld al heeft gelezen of gehoord, heeft het kabinet besloten dat de scholen open
blijven. Hier zijn we blij mee, omdat samen met klasgenoten naar school gaan voor de ontwikkeling
van kinderen cruciaal is! Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig om de scholen verantwoord open
te houden. Deze maatregelen gaan vanaf aanstaande maandag in en gelden in ieder geval drie
weken.
Onderstaand een overzicht van de aanvullende en verscherpte maatregelen die voor u en uw kind
vanaf aanstaande maandag van belang zijn.
Bij snottebellen niet naar school
Nieuw is dat de kinderen vanaf aanstaande maandag weer bij milde klachten thuis moeten blijven,
ook bij snottebellen. We vragen u daarom dringend om uw kind in elk geval de komende drie weken
ook bij milde klachten, zoals een lichte neusverkoudheid, thuis te houden. Als uw kind toch met
klachten naar school komt, zullen wij u bellen met de vraag om uw kind snel op te komen halen. Wij
gaan er van uit dat u dit dan doet en hier begrip voor heeft!
Zodra er een nieuwe ‘Beslisboom thuisblijven of naar school’ is, sturen we u die toe en zetten we ‘m
in Schoudercom.
Leerlingen zelf naar school
Een andere maatregel is dat leerlingen zo veel mogelijk zelf naar school komen. Bij jonge kinderen is
dit natuurlijk niet mogelijk. Zij mogen maximaal door één ouder/verzorger naar school worden
gebracht. We vragen u vriendelijk om dit te doen.
Zelftesten
Het was voor niet-immuun personeel al een poos dringend advies om zich twee keer per week
preventief te testen. Sinds de uitwerking van de basismaatregelen van vorige week is dit ook dringend
advies voor immuun personeel.
Nu is het ook voor de leerlingen in de groepen 6 tot en met 8 dringend advies om twee keer per week
een zelftest te doen. We vragen u vriendelijk, maar met klem om dit dringend advies op te volgen.
We weten op dit moment helaas nog niet of we voor de kinderen, net zoals voor de leerlingen in het
voortgezet onderwijs, gratis zelftesten kunnen aanvragen. Zodra we hier meer over weten, laten we
dit de ouders van de kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 weten. Tot die tijd vragen we u op eigen
kosten zelftesten aan te schaffen. We rekenen op uw begrip hiervoor!

Mondkapjes
Een volgend dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 is om in de gangen mondkapjes te dragen.
In de klas mag het mondkapje af. We vragen de ouders van de leerlingen met een kind in groep 6 tot
en met 8 daarom om hun kind aanstaande maandag een mondkapje mee naar school te geven.
Bedankt alvast hiervoor!
Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. Dit gaan we dan
ook doen.
Alles in groepen en gespreide pauzetijden
Het dringend advies is ook om de leerlingen te cohorteren, d.w.z. alles per groep te laten doen. Dit
deden we sinds afgelopen donderdag al wel in school. Dit betekent dat we binnen geen groepen
meer mengen en dat elke groep een eigen wc en kraan gebruikt. Alleen de kleuters vormen samen
één cohort.
Vanaf aanstaande maandag gaan we ook weer in groepen naar buiten, mede omdat een ander
dringend advies is om vanaf dan weer gespreide pauzetijden te gaan hanteren. Dit betekent o.a. dat
de kinderen met ingang van maandag gespreid gaan overblijven. Hierdoor gaan sommige groepen
vanaf maandag eerst buiten spelen en dan lunchen. De groepen 7 en 8 hebben met ingang van
aanstaande maandag tijdelijk van 11.30 uur tot 12.30 uur grote pauze.
Looproutes
Een laatste dringend advies is om looproutes op school in te stellen. Hier gaan we maandag naar
kijken en dit waar nodig en mogelijk regelen.
Basismaatregelen
Verder blijven de basismaatregelen van kracht: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, in
elleboog niezen en hoesten en goed ventileren. Als de kinderen het koud hebben op school, kunnen
ze een vest of trui op school laten hangen.
Tot slot
We begrijpen dat bovenstaande maatregelen opnieuw veel van u en uw kinderen vergen! We hopen
en vertrouwen er echter op dat u ons helpt om het aantal besmettingen en quarantaines van de
kinderen zo laag mogelijk te houden, zodat we zo veel mogelijk kinderen continuïteit van onderwijs
kunnen bieden en we onze school niet tijdelijk hoeven sluiten. Mede namens de kinderen, alvast heel
erg bedankt voor uw medewerking aan een en ander!
We beraden ons, in overleg met de Medezeggenschapsraad (MR), nog op andere zaken die we
kunnen en/of moeten doen. Hierbij kijken we natuurlijk ook naar de nog te verschijnen protocollen.
Zodra we meer nieuws hebben hoort u weer van ons!
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