NIEUWSBRIEF
Maatregelen november 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op vrijdag 26 november werden we door de overheid geïnformeerd over de nieuwe maatregelen. We zijn
blij dat de scholen open blijven! Dit brengt echter wel enkele beperkingen met zich mee. Scholen ontvingen
enkele dagen de ruimte om de nieuwe maatregelen voor de eigen school te organiseren. In die tussentijd
werden we verder geïnformeerd door bestuur en PO-raad.

Uitwerking op schoolniveau
Bij het vaststellen van de uitwerking op schoolniveau is overleg geweest met teamleden, bestuur en MR.
Hierin is veiligheid van leerkrachten i.c.m. continuïteit fysiek onderwijs aan leerlingen het uitgangspunt. Bij
enkele leerkrachten is sprake van een zorgintensieve thuissituatie. Hier willen wij zorgvuldig mee omgaan.
Bij vragen en/of opmerkingen over onderstaande uitwerking, vraag ik u contact op te nemen met
ondergetekende.
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Het beleid voor verkouden kinderen is aangescherpt: ook bij lichte verkoudheid blijven kinderen thuis.
Zij mogen weer naar school, nadat ze negatief getest zijn bij de GGD. Dit betekent helaas dat kinderen
soms enkele dagen thuis zijn. We hebben gemerkt dat dit wel het verschil kan maken tussen wel of
geen verdere besmettingen in de klas. Testen is advies en geen verplichting. Bij niet testen, blijft uw
kind thuis tot het 24 uur klachtenvrij is. Wanneer u bereid bent uw kind te laten testen, adviseren wij
om voor uw kind een DigiD aan te vragen. Dit vergemakkelijkt het aanvragen van een test.
Het dragen van een mondkapje voor de groepen 6 t/m 8 nemen we over als dringend advies voor de
gehele bovenbouw. Dit advies nemen wij over vanuit zorgvuldigheid naar leerkrachten en is geen
verplichting.
Groep 7-8 maakt sinds maandag gebruik van de deur van de personeelskamer en heeft daarmee een
eigen ingang. Hiermee verkorten en spreiden we de looproutes van de kinderen van de bovenbouw.
Ook creëren we in de centrale hal verschillende werkplaatsen voor de verschillende groepen. We
houden hiermee vast aan het doel om de kans op verspreiding te verkleinen en dat de scholen langer
open blijven.
Voor kinderen vanaf groep 6, 7 en 8 komen zelftesten beschikbaar. Deze worden verdeeld onder de
kinderen, wanneer deze beschikbaar zijn. We sluiten hierbij aan op het advies vanuit de overheid.
Hiermee kunnen onderlinge besmettingen binnen de groep voorkomen worden. Wij vragen u thuis te
testen. Op school testen wij niet! Meer informatie ontvangt u op een later tijdstip.
Leerkrachten en externen dragen buiten de klas een mondkapje.
Er wordt regelmatig geventileerd in de school. Wij adviseren (extra) warme kleding voor de kinderen.
Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
Op woensdag 26 januari staat de SCOB-studiedag gepland. Vanwege de huidige maatregelen is deze
geannuleerd en wordt dit een ‘gewone’ schooldag.

Pietenfeest en surprisemiddag
Veel kinderen kijken uit naar het Pietenfeest. Juf Elsemieke is helaas positief getest, heeft klachten en zal in
ieder geval op korte termijn nog niet op school zijn. Daarom viert groep 1-2 het Pietenfeest op
donderdagmiddag met de eigen leerkracht: juf Daniëlle. Voor de andere groepen is dit gewoon op vrijdag.
Voor de kinderen die op vrijdag ziek zijn/ in quarantaine zitten, vragen wij ouders/verzorgers om de
surprises om 08.45 uur bij school te brengen en de surprise voor uw kind op te halen. ’s Middags kan via
Teams het gedicht gelezen en de surprise uitgepakt worden. Het is fijn wanneer iedereen een stukje mee
kan doen!

Afsluitend
Ik ben blij dat ik aan het einde van een werkdag op de fiets naar huis kan. Even frisse wind, mijn gedachten
de ruimte geven en actief bezig zijn. Ik moet er niet aan denken om in de file te staan. Ik ben dan snel
afgeleid, humeurig en dat merken anderen. Zoiets speelt zich onbewust ook vaak af in ons brein. Wanneer
je veel nadenkt, praat en leest over één thema, kan er file ontstaan in je brein. Dit met frustraties en
boosheid tot gevolg. Dit kan ook van toepassing zijn op coronamaatregelen. Probeer je brein regelmatig
naar iets anders te laten fietsen en vul je brein met nieuwheid, activiteit en frisse wind.
“Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.”
Spreuken 4:23
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen
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