Aan de ouders van “De Michaël”

Datum:
28-11-2021
Betreft:
Coronamaatregelen

Geachte ouders,
Het kabinet heeft afgelopen vrijdag nieuwe maatregelen afgekondigd.
De scholen blijven open. Het is belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk les op school blijven
krijgen. Niet alleen leren zij beter, het is ook in het belang van hun sociaal emotionele
ontwikkeling.
Er zijn voor de scholen echter verscherpte maatregelen. Het gaat om maatregelen die bij kunnen
dragen aan het vergroten van de veiligheid en het beperken van besmettingen.
Soms zijn keuzes en alternatieven discutabel. Er zijn door het kabinet echter duidelijke keuzes
gemaakt en kaders gesteld. Deze zullen nu vertaald worden in (opnieuw) bijgestelde actuele
protocollen voor het basisonderwijs. Daar zullen wij u later over informeren.
Vooruitlopend op de aangepaste protocollen voor de scholen geldt het volgende:
•

Ouders houden 1,5 m afstand bij het halen en brengen;

•

Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school, of lopen het laatste stukje
zelfstandig; Worden kinderen toch gebracht, dan door één persoon.

•

Kinderen vanaf groep 6 wordt gevraagd vanaf maandag een mondkapje te dragen als zij
zich door de school bewegen, in de klas mag het mondkapje af;

•

Bij klachten, ook lichte klachten, blijven kinderen thuis;

•

Het advies is om bij klachten te laten testen bij de GGD;

•

In geval van een coronabesmetting in een gezin, gaan alle huisgenoten in quarantaine
(dit geldt ook als de GGD nog anders informeert. Het is de nieuwe aangescherpte richtlijn
van de overheid)

•

Ook de kinderen die ‘nauw contact’ zijn van een positief geteste blijven thuis;

•

Voor kinderen van de groepen 6,7 en 8 geldt op advies van het OMT, dat zij thuis twee
maal per week preventief een zelftest doen. Ouders of verzorgers kunnen hierbij helpen.
Ouders ontvangen de zelftesten via school. Hoe dat precies gaat en wanneer wij de testen
ontvangen weten wij nog niet. Hierover vindt overleg plaats. We verwachten in de loop
van de volgende week daar meer over te kunnen zeggen.

Ondanks alle inspanningen is het tot nu toe twee keer voorgekomen dat een groep aangewezen
was op thuiswerk. Wij waarderen het begrip dat wij in die gevallen hebben ervaren!
Zodra de nieuwe maatregelen zijn uitgewerkt in het protocol stellen wij u op de hoogte.
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Dit protocol wordt opgesteld door PO-Raad en bonden, in afstemming met belangenverenigingen
voor ouders en is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal
getoetst door het RIVM.
Ondanks alle maatregelen is het goed om te zien dat kinderen dagelijks met plezier naar school
komen. Zij spelen, leren en ontdekken samen met hun klasgenootjes die zij graag in school
ontmoeten. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de scholen verantwoord open kunnen blijven!
Met vriendelijke groet,
Peter Zuijdam

