Opening de Vlashof 8 februari 2021
Lieve ouder(s)/ verzorger(s),
We zijn blij dat de leerlingen weer onderwijs op school kunnen volgen. We blijven bij het fysiek
onderwijs de volgende uitgangspunten hanteren:
• We volgen de adviezen en richtlijnen van de specialisten van het RIVM.
• De gezondheid van uw kinderen en onze collega’s staat voorop.
• We doen er alles aan wat in onze macht ligt om veilig, verantwoord en uitvoerbaar te
werken.
• Kinderen blijven thuis bij neusverkoudheid. Bij een structurele verkoudheid of allergie graag
een doktersverklaring overleggen.
• In het geval van een positieve besmetting, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden bij
de directie.
• Indien er een besmetting in een groep is, gaat de gehele klas 5 dagen in quarantaine.
• Als een klas in quarantaine is, wordt er weer thuisonderwijs gegeven.
• Een kind dat niet getest wordt na een coronageval in de klas, gaat vijf dagen extra in
quarantaine.
• De verplichte noodopvang op de basisscholen stopt per 8 februari nu we weer opengaan.
In de afgelopen weken hebben we, als onderwijs, laten zien dat we snel kunnen schakelen,
aanpassen en veranderen. Ik ben dan ook enorm trots op het team van de Vlashof! Ook wil ik jullie,
de ouders van onze leerlingen en jullie omgeving, bedanken voor het mee oppakken en begeleiden
van het thuisonderwijs.
Wat betreft de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid, hanteert basisschool de Vlashof de volgende
uitgangspunten:
•
•

De studiedag van 8 februari vervalt! De kinderen zijn maandag welkom!!!
Op vrijdag 12 februari zijn de leerlingen om 12 uur uit.

•

Ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 6 blijven bij het brengen en halen buiten de
school, houden afstand en dragen een mondkapje
Kinderen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school
We gebruiken de bestaande in- en uitgangen:

•
•
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Groep 7 en 8 heeft aangepaste schooltijden:
o Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
8.35 – 14.50 uur
o Woensdag
8.35 – 13.35 uur
De pauzes zijn enkel met de leerlingen uit de eigen groep.
Groep 4, 5 en 6 werken in de klas met vaste groepjes.
Groep 7 en 8 werken in de klas in vaste tweetallen.
Er zijn aankomende week nog geen gymlessen.
Trakteren mag, maar enkel voorverpakte traktaties.
Er zijn looproutes aangegeven in het gebouw.
De leerlingen van groep 7 en 8 worden niet verplicht om een mondkapje in de gang te
dragen. Mocht een leerling aangeven dit wel te willen, dan mag dit.
Op het moment dat een leerling in een klas besmet raakt met corona, dan gaan alle
leerlingen in een klas in quarantaine. Deze quarantaine duurt vijf dagen. Leerlingen kunnen
zich laten testen, maar dat is niet verplicht. Kinderen kunnen niet worden getest zonder
expliciete toestemming van de ouders. Wie vervolgens negatief test, kan weer fysiek naar
school. Leerlingen die zich niet laten testen blijven vijf dagen langer in quarantaine. De dagen
in quarantaine volgen de leerlingen afstandsonderwijs. Verder gelden de standaard regels.
Zo hoeven huisgenoten van de kinderen en leerkracht die in quarantaine gaan niet thuis te
blijven.

Vergeet niet om alle werkboeken, boeken en schoolspullen en de eventuele geleende Chromebook
maandag mee terug te nemen!
Wij hopen u voor nu alvast voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u in goede gezondheid
bent en blijft.
Met vriendelijke groet,
Namens team de Vlashof
Fabiënne Smulders

