
29 november, extra editie

Onderstaand, mede naar aanleiding van vragen van u, nog een paar aanvullingen op onze extra editie
van de nieuwsbrief van afgelopen zaterdag en ons bericht over neusverkouden kinderen van gisteren.

Twee groepen in quarantaine
We hebben helaas op dit moment 15 besmettingen in school. In de groepen 5 en 7 zijn er drie of
meer besmettingen van kinderen die op school zijn geweest. Groep 5 zit daarom sinds vrijdag in
quarantaine en groep 7 sinds gisteren. We hebben hier eerder al met de ouders van beide groepen en
hun overblijfkrachten over gecommuniceerd. We vinden het prettig als ook onze andere ouders en
direct betrokkenen op de hoogte zijn. Degenen die meer willen weten over het aantal besmettingen
en de verdeling hiervan over de groepen verwijzen we naar het overzicht van de meldingen in de map
‘Corona’ in Schoudercom. We houden dit overzicht voor u actueel, zodat u steeds op de hoogte bent.

Bij snottebellen niet naar school
Met ingang van vandaag geldt voor kinderen van de basisschool dat zij met alle klachten passend bij
COVID-19 moeten thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Kinderen met klachten, ook
met milde klachten, mogen pas weer naar school als zij door de GGD getest zijn én een negatief
testresultaat hebben. Wilt u uw kind liever niet laten testen? Dan mag uw kind pas weer naar school
als het tenminste 24 uur volledig klachtenvrij is. Op deze regels is voorlopig één uitzondering: bij
aanhoudende milde verkoudheidsklachten mag een kind na zeven dagen weer (ongetest) naar
school. Er is helaas nog steeds geen nieuwe ‘Beslisboom thuisblijven of naar school’ is. Zodra die er
wel is, sturen we u die toe en zetten we ‘m in Schoudercom.

Alles in groepen
We doen weer alles per groep. Dit betekent dat:
● elke groep apart werkt en speelt
● we geen groepsoverstijgende activiteiten meer doen, dus bijv. geen Bouw, geen tutorlezen, geen

Kidsgierig én ook geen extra lessen na schooltijd op de woensdag- en vrijdagmiddag
● elke groep een eigen wc en kraan gebruikt
● elke groep apart pauzeert, zowel tijdens de kleine pauze als tijdens het overblijven.
Anders dan we u afgelopen zaterdag hebben laten weten, blijven ook de groepen 7 en 8 tussen 12.00
uur en 13.00 uur over. We hebben een en ander toch zo weten te organiseren dat de groepen 3 tot
en met 8 tegelijk buiten kunnen zijn en daar gescheiden kunnen spelen.

Er is één uitzondering op het in groepen werken: de kleuters vormen samen één cohort. We hebben
tijdens een eerdere periode geprobeerd om de kleuters apart van elkaar te houden, maar dit bleek
toen al heel snel praktisch niet uitvoerbaar. Vandaar dat we er toen voor gekozen hebben om de
kleuters voortaan als één groep te behandelen. We willen voorkomen dat er maar één kleutergroep
in quarantaine gaat, terwijl een besmet kind uit die groep ongemerkt contact heeft gehad met een



leerling uit de andere kleutergroep, waardoor de besmetting in school kan doorzetten. We gaan er
van uit dat u hier begrip voor heeft!

Mondkapjes en zelftesten
Het is met ingang van vandaag dringend advies dat de kinderen van de groepen 6 tot en met 8 op de
gang een mondkapje dragen en twee keer per week een preventieve zelftest doen. We gaan beide
zaken niet aan de kinderen verplichten, maar we hopen wel dat de meeste kinderen deze adviezen
opvolgen. Mede hierdoor hopen we het aantal besmettingen, en daaruit voortvloeiende
quarantaines voor o.a. broertjes en zusjes, zo minimaal mogelijk te kunnen houden. We laten
kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 die in de gangen geen mondkapje willen dragen, alleen op de
gangen en op het leerplein om naar het toilet te gaan.

Geactualiseerde gedragsregels
We hebben, mede naar aanleiding van alle aanvullende en verscherpte maatregelen, ook onze eigen
gedragsregels weer geactualiseerd. Het gaat om:
● algemene gedragsregels voor iedereen in school
● aanvullende gedragsregels voor de kinderen
● aanvullende gedragsregels voor de ouders
● aanvullende gedragsregels voor het team.
We vragen u vriendelijk om deze regels goed door te nemen en die voor de kinderen ook met uw kind
te bespreken. U kunt onze gedragsregels ook terugvinden in Schoudercom, onder ‘Documenten’ in de
map ‘Corona’.

Mad Science
De voor de dinsdagmiddagen 30 november, 7 december en 14 december geplande Mad Science
lessen gaan niet door. Er volgen nieuwe data voor in betere tijden.

Volgende (reguliere) InformatieBron vrijdag 3 december


