Aan de ouders van
de kinderen van ‘De Michaël’
26-2-2021

Geachte ouders,
Het is u wellicht niet ontgaan dat sinds 13 februari een aantal collega’s en leerlingen positief getest is op
het Covid-19 virus. De betrokken ouders zijn daar steeds zorgvuldig over geïnformeerd, waarbij extra
voorzichtigheid in acht is genomen.
Alle positief geteste leerlingen en collega’s zijn (met inachtneming van de AVG) gemeld bij de GGD en
samen met de coronacoördinator van de RVKO is steeds nagegaan welke actie nodig was.
Donderdag heeft er binnen de GGD overleg plaatsgevonden, waarbij de meldingen van onze school
specifiek in kaart zijn gebracht. De GGD is buitengewoon positief over de grote testbereidheid op school.
Mede hierdoor is de verspreiding binnen de perken gebleven. Dankzij deze testbereidheid én het
gedisciplineerd omgaan met de voorschriften is er nu geen aanleiding om de school na de vakantie dicht
te houden. Alle kinderen kunnen maandag naar school mits uw kind geen klachten heeft. *
Alleen de kinderen die positief getest zijn en nog in hun quarantainetijd zitten moeten nog even geduld
hebben. Wij wensen hun een goed herstel, sterkte in de quarantaine en heten deze kinderen ook gauw
weer welkom!
De quarantaineplicht geldt ook wanneer er in het gezin iemand positief getest is, of een gezinslid bij
de klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft. Volg daarbij steeds de aanwijzingen van de GGD.
Eerder hebben wij u geïnformeerd over reizen naar het buitenland. Ook dan wordt u geacht de
voorschriften te volgen.
Bij deze brief stuur ik u de “beslisboom”. Wij blijven u vragen hier goed naar te kijken. Bij klachten
blijven kinderen (én leerkrachten) thuis! Het advies is om dan ook te laten testen. De beslisboom is
terug te vinden op de homepage van de website en in de schoolapp onder 'nieuws'.
Door SAMEN zorgvuldig om te gaan met alle richtlijnen werken we mee aan de beperking van de
verspreiding van het virus en kunnen de kinderen gewoon naar school blijven gaan.
Wij vragen de ouders van de kinderen die op het schoolplein komen om hun kind bij de buitendeur van
het lokaal af te geven om vanaf maandag bij school een mondkapje te dragen en uiteraard ook
tegenover de leerkracht de 1,5 m afstand aan te houden. Laat kinderen zoveel mogelijk het laatste
stukje zelfstandig naar de klassen gaan.
Alle overige afspraken rondom het brengen en halen, ook de gespreide start- en eindtijden en de
éénrichtingsstroom blijven onverminderd van kracht.
Met vriendelijke groet,
Peter Zuijdam
*Voor groep 3AMT geldt de dinsdag als eerste dag, tenzij er een negatieve testuitslag is.

