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 EXTRA NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  26 november  

 

Geachte ouders,  

 

U krijgt deze Nieuwsbrief omdat er vrijdag een persconferentie is geweest. Gelukkig gaan de scholen nog niet 

sluiten. Wel zijn de regels verder verscherpt en daarom sturen wij het laatste aangepaste Corona protocol naar u 

toe zodat u weet hoe te handelen bij klachten. In de bijlage vindt u ook de nieuwsbrief van het crisiteam van 

stichtingAallente.  

Omdat wij helaas regelmatig klassen moeten sluiten is het ZEER belangrijk dat u de inloggegevens voor thuis 

controleert. Achterstanden door niet werkende inloggegevens zijn lastig in te halen. De leerkracht van uw kind 

kan uw helpen bij problemen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Atalanta 

 

INLOGGEGEVENS VAN DE KINDEREN THUIS 
De kinderen hebben inloggevens gekregen voor het thuiswerken. Wilt u dit weekend controleren of de accounts 

werken? Vanuit de vorige lock downs hebben we gemerkt dat sommige kinderen niet alle accounts (kunnen) 

openen en dit resulteert in achterstanden. Stuurt u bij problemen een mail naar de eigen leerkracht dan kunnen 

zij u helpen. 

Uw kind heeft 3 accounts!: 

1. Een Gynzyaccount. Ze loggen in via de website gynzykids.com 

2. Een Teamsaccount. Hier staan alle weektaken en opdrachten. Via teams wordt de digitale les gegeven. 
3. Een Basispoort account. In dit account worden de lessen begrijpend lezen gemaakt 

 

IPC OUDERAVOND 

Marleen Lapidaire heeft 23 nov een enthousiastmerende presentatie gegeven over IPC op de Atalanta. 

Mocht u verhinderd zijn geweest dan kunt ude presentatie terugkijken op een moment dat het u schikt. 

De link naar de presentatie krijgt u toegestuurd als u een berichtje stuurt naar s.jadi@allente.nl. In de 

bijlage van deze Nieuwsbrief zit een folder voor ouders. Leuk om te lezen! 
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AGENDA  DECEMBER 
 

Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest op school 

Maandag 6 december Studiedag voor het personeel -alle kinderen zijn vrij 

Donderdag 23 december Kerstfeest op school 

Vrijdag 24 december Om 12.00 start de kerstvakantie 

 

 

NIEUW PROTOCOL CORONA 

Versie 24 november 2021  
Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met de 
Sectorraad GO, Ouders & Onderwijs, VNG, BOink, BMK, BK, Vivis en Siméa en is gebaseerd op 
nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Het protocol is 
aangepast naar aanleiding van de kamerbrief van 22 november 2021 (over de kabinetsreactie op het 
130ste OMT-advies).  
 
In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:  
• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.  
• De school is open, tenzij…  

o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het 

verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of  

o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel 

personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.  
  

• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang aan.  

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie        
over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen.  
• Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.  
 
Daarnaast zijn de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het gaat daarbij om:  
• Het zo goed als mogelijk naleven van het dringend advies dat alle volwassenen in de school 1,5 
meter afstand van elkaar houden (in de school is dit geen verplichting, daarbuiten wel);  

• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere 
volwassenen de school binnentreden;  

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.  
 

Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk naar school willen laten gaan, is het belangrijk dat de 
volwassenen hier een extra stap te zetten en hun verantwoordelijkheid te nemen.  
Scholen hebben de bevoegdheid om (in overleg met de MR) aanvullende maatregelen te nemen, 
zoals het hanteren van looproutes in de school of het instellen van gespreide pauzes.  
 
Algemene RIVM richtlijn 
veiligheidsrisico’s  

Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-
19.  
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

1. Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19 en laat je 
testen. Bij twijfel: blijf thuis en laat je testen. Al het 
(onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere 
aanwezigen in of bij de school moeten volledig 
klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.  

 
Zie IV-3 voor de uitzondering hierop voor 
neusverkouden kinderen.  

2. Medewerkers doen dagelijks voor aanvang van hun 
werkzaamheden de gezondheidscheck.  

3. Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is 
van één of meer bevestigde besmettingen met 
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COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn 
benaderd.  

4. De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Zie: 
lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-
kinderen.  

 

Fysiek contact   
1. Er worden geen handen geschud.  
2. Dringend advies: alle volwassenen houden in de 

school zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand van 
elkaar. Dit is in de school een advies, daarbuiten is de 
1,5 meter afstand een verplichting.  

 
Hygiënemaatregelen  Scholen dragen er zorg voor dat de hygiënevoorschriften van 

het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: 
www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.  
Denk hierbij aan:  

1. Handen wassen met water en zeep, meerdere keren 
per dag voor ten minste 20 seconden: begin 
schooluren, voor de pauze, na de pauze, na 
toiletgang;  

2. Gebruik van papieren handdoekjes;  
3. Hoesten/niezen in de elleboog;  
4. Niet aan je gezicht zitten;  

5. Oppervlakten reinigen met water en zeep1.  
 
Een of meerdere personeelsleden moet verantwoordelijk 
worden gesteld voor de uitvoering van deze 
hygiënemaatregelen.  

Hygiëneregeling 
leermiddelen en 
ondersteuningsvormen  

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en 
werkplekken dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met 
regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook 
materialen die door meerdere personeelsleden worden 
gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt met water en  
zeep2. Voor elektronica: gebruik oppervlaktesprays.  
De hygiënemaatregelen gelden ook voor materialen van 
leerlingen zoals (handgrepen op) rolstoel, tillift, hoor- en solo-
apparatuur en andere aan de leerling gerelateerde zaken die 
noodzakelijk zijn voor de schoolgang.  
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