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Algemeen
De laatste online lesdag is achter de rug en vanaf maandag starten wij weer met alle leerlingen fysiek
op school. Hoewel dit ook wat onzekerheid met zich mee brengt kijken wij hier ontzettend naar uit.
In het gisteren verspreide bericht zaten nog wat onduidelijkheden naar wat ik begreep. Ik zal nog
enkele maatregelen beter proberen uit te leggen:
- Per kind (groep 1 t/m 4) mag er 1 ouder/ verzorger op het plein. Dit in tegenstelling tot wat
er op de poster staat, omdat het aantal ouders bij ons te groot is.
-

Wanneer 1 iemand uit de groep positief wordt getest, dan moet de gehele groep, inclusief
leerkracht in quarantaine. Na 5 dagen kan er getest worden. Na een negatieve test is uw kind
welkom op school mits de leerkracht ook negatief is getest. Wilt u uw kind niet laten testen
dan blijft uw kind 10 dagen uit voorzorg thuis. Is uw kind positief getest dan mag uw kind na
7 dagen quarantaine naar school komen mits uw kind 24 uur klachten vrij is.

-

Het ‘snottenbellen beleid’ wordt vandaag besproken in de Kamer, zodra hier meer over
bekend is, zal ik u dit via Parro laten weten.

Daarnaast krijg ik via ouders de klacht dat er binnen enkele appgroepen van de klas opruiende
teksten worden verspreid. Ik begrijp de verschillende gevoelens en standpunten, maar de appgroep
is naar mijn mening geen platform om dit uitgebreid te delen. Weet dat uw goed bedoelde mening
en of adviezen niet altijd wordt gewaardeerd. Ik wil u hierom vragen om de groepsapp alleen te
gebruiken voor groep gerelateerde zaken.

Looproutes en gebruik in- en uitgangen
Het plein wordt eenrichtingsverkeer. Via het nieuwe hek aan de voorkant komt u het plein op. Via de
hekken aan de achterkant of het nieuwe hek aan de zijkant kunt u het plein af; zie foto’s

De in- en uitgangen blijven ongewijzigd. Dit geldt zowel voor de ochtend als de middag. De
leerkrachten gaan zo snel mogelijk terug naar binnen.

Bent u onverhoopt een keer te laat zijn om uw kind op te halen, dan kunt u bij de hoofdingang
aanbellen om door te geven wie u komt halen. Uw kind komt dan zodra het mogelijk is via de
hoofdingang naar buiten.
De kleuterjuffen staan in de ochtend verspreid op het plein om de kinderen op te vangen. Na enkele
minuten gaan zij naar binnen (zeker bij slecht/ koud weer). U kunt uw kind dan bij de ingang van de
kleuters zelfstandig naar binnen laten gaan. De juffen wachten hen binnen op. Neem in dit geval snel
afscheid en houd ten alle tijden de 1,5 meter afstand tot andere volwassenen.
Op woensdag 10 februari zullen wij dit tijdens de studiedag ook evalueren en indien nodig
aanpassen.
De eerste dagen zullen er ambulante mensen buiten staan om u indien nodig de weg te wijzen.
Weersvooruitzichten
Wanneer blijkt dat de voorspellingen kloppen en het maandag slecht en gevaarlijk weer wordt, dan
kan het zo zijn dat ik zondag moet besluiten i.v.m. de veiligheid van enkele leerkrachten die van ver
komen maandag nog online lessen voor de groepen van deze leerkrachten te verzorgen.
Is dit het geval, dan hoort u dit uiterlijk zondag aan het eind van de middag van mij. Uiteraard denken
wij dan in oplossingen wanneer u hierdoor thuis organisatorische problemen heeft. In Nederland
weet je het nooit, eerst zien dan geloven.
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