Nieuwsbrief
8 januari 2022
Goedemiddag,
Allereerst wensen wij jullie een gelukkig en gezond 2022!!
We zijn erg blij dat we maandag, binnen de geldende richtlijnen, weer onderwijs op school mogen
geven. Er zijn geen wijzigingen in het coronaprotocol voor
het basisonderwijs. Dat betekent dat we dezelfde
richtlijnen hanteren als voor de kerstvakantie. In deze
nieuwsbrief hebben we deze nog even kort voor jullie op
een rijtje gezet.
Tot maandag en voor nu nog een fijn weekend gewenst!
Hartelijke groet, mede namens het team
Kim van den Berg

Halen en brengen
We vragen jullie om kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. Kinderen die
nog niet zelfstandig naar school kunnen, worden gebracht door 1 ouder. Alleen de ouders van groep
1/2 komen op het schoolplein om hun kind naar de ingang van de groep te brengen.
Wij verzoeken jullie om het haal- en brengmoment zo kort mogelijk te houden en voldoende afstand
van elkaar te houden.

Bubbels
Evenals voor de kerstvakantie blijven we werken in de bubbels van de eigen groep. Dat betekent dat
er nog steeds geen groepsdoorbrekende activiteiten plaatsvinden zoals LIST lezen, VierKeerWijzer en
de flexgroep. Deze activiteiten worden uitgevoerd in de eigen groep. De kinderen van de flexgroep
ontvangen van Nienke Mulling opdrachten die ze in de eigen groep kunnen uitvoeren.

Contact met de leerkracht
Aangezien de richtlijnen voorschrijven dat ouders niet in de school mogen komen, is het helaas niet
mogelijk om gesprekken met ouders in de school te voeren. Deze zullen voorlopig weer via Teams
plaatsvinden. Uiteraard vinden we het contact met ouders zeer belangrijk. Mochten er vragen zijn,
dan is telefonisch contact of contact via de mail altijd mogelijk. Mocht er iets zijn, neem dan gerust
contact op met de leerkracht. Andersom zullen wij dat ook doen.

Klachten
Het uitgangspunt is: blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het
ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een
zelftest. Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt.
Zelftesten of testen bij de GGD
• Laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten wordt
verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging tot 38 graden.
• Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten.
• Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.
• Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de
basisregels.
• Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te
doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om een
afspraak te maken bij de GGD.
De meest recente beslisboom is toegevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Mondkapjes
Alle medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen.
In de richtlijnen staat het dringende advies om de kinderen uit groep 6,7 en 8 een mondkapje te
laten dragen als zij zich door de school bewegen. We vragen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een
mondkapje te dragen in de gangen en op het leerplein.

Zelftesten
Alle medewerkers (immuun of niet immuun) testen zich 2 keer per week met een zelftest.
Ook voor kinderen van groep 6 t/m 8 blijft het advies om twee keer per week een zelftest af te
nemen. Wij geven deze testen wekelijks mee aan de kinderen.
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Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

