Onderwerp: aanvullende maatregelen basisonderwijs
Tilburg, 28 november 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen vrijdag is er een persconferentie geweest over de situatie met corona op dit moment,
waarbij aangescherpte maatregelen afgekondigd zijn. De scholen kunnen open blijven en daar zijn
wij blij om, maar we moeten ons houden aan nieuwe regels. Er wordt weer veel gevraagd van het
personeel, van u als ouder(s)/verzorger(s) en van de leerlingen.
We blijven de volgende uitgangspunten hanteren:
• We volgen de adviezen en richtlijnen van de rijksoverheid.
• De gezondheid van uw kind(eren) en onze collega’s staat voorop.
• We doen er alles aan om veilig, verantwoord en uitvoerbaar te kunnen blijven werken.
• In het geval van een positieve besmetting, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden bij
de leerkracht van uw kind(eren) en/of de directie. Wanneer iemand binnen uw gezin positief
wordt getest, gaat het hele gezin in quarantaine. Geef dit zo snel mogelijk door aan de
leerkracht van uw kind(eren). In overleg met de leerkracht van uw kind(eren) zal
thuisonderwijs worden opgestart.
Om ervoor te zorgen dat we allemaal op een zo veilig mogelijke manier naar school toe kunnen
blijven gaan, gaan de volgende maatregelen vanaf morgen (maandag 29 november) gelden voor in
ieder geval drie weken:
• Basisregels: handen wassen, volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand,
niesen/hoesten in de elleboog, neus snuiten in papieren zakdoek en zakdoek weggooien. Bij
klachten: blijf thuis en laat u/uw kind testen bij de GGD.
• Ouders zijn niet meer welkom in de school. Contact met de leerkracht en/of directie gebeurt
telefonisch, via e-mail of via Teams.
• De leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet
of niet goed mogelijk. Zij worden door maximaal één ouder/verzorger naar school gebracht.
• We maken gebruik van eigen ingangen:
➢ Groep 1/2 gaat via de eigen klassendeur (geen verandering).
➢ Groep 3, 3/4 en 4 gaan via de hoofdingang.
➢ Groep 5, 6 en 6/7 gaat via de nooduitgang bij de trap (aula).
➢ Groep 7 en 8 gaat via de nooduitgang bij de kleuters/koffiekamer.
• De leerlingen blijven zoveel als mogelijk in hun eigen groep.
• Wij vragen u dringend om alle leerlingen vanaf groep 6 mondkapjes te laten dragen in de
gangen. In de klas mag het mondkapje af. Wilt u dit mondkapje zelf meegeven aan uw kind?
Als school hebben we een beperkte voorraad achter de hand.
• Wij vragen u dringend om de leerlingen van groep 6 t/m 8 twee keer per week een zelftest
te laten doen. Deze testen krijgen de leerlingen van school. De betreffende
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen krijgen hierover zo snel mogelijk meer informatie en
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•

uitleg. Let op: wanneer uw kind klachten heeft, is het de bedoeling dat u hem/haar laat
testen bij de GGD. Een zelftest is dan niet voldoende.
Alle leerlingen met milde verkoudheidsklachten (snotneus, licht hoesten) blijven thuis.
Vergeet uw kind niet ziek te melden via de schoolapp. De leerkracht neemt contact met u op
wanneer uw kind met verkoudheidsklachten toch op school blijkt te zijn, met het verzoek
om uw kind op te komen halen.
De Naschoolse Activiteiten zijn gestopt. Na schooltijd gaan alle leerlingen zo snel mogelijk
naar huis toe.

Let goed op uzelf, uw kinderen en uw naasten. Hopelijk blijft u allemaal gezond!
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de directie.
Team basisschool de Regenboog

