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Sinterklaas
Vandaag was het dan eindelijk zover: Sinterklaas heeft een Coronaproof bezoek gebracht aan de
Annie. De groepen 1 t/m 4 zijn bij de Sint in de speelzaal geweest; wat was Sinterklaas weer goed op
de hoogte van alle gebeurtenissen in de klassen en dat voor zo’n oude man! Ook de kinderen die
thuis zaten wegens klachten of quarantaine konden via een life verbinding aanwezig zijn bij het
Sinterklaasbezoek of hebben een filmpje toegestuurd gekregen.

In de groepen 5 t/m 8 werd het Sinterklaasfeest traditiegetrouw gevierd met surprises.
Op woensdag- en donderdagochtend werden alle surprises in vuilniszakken de school binnen
gebracht. De lift heeft een aantal keer moeten draaien, want het lijkt wel of de surprises ieder jaar
groter worden. De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan; je kunt echt zien dat we veel
creatief talent op school hebben. Ook hier zijn de kinderen die thuiszitten bij aanwezig geweest; zij
hebben via Teams het feest mee kunnen vieren met de klas!

Kerst
Nu de sint weer weg is, gaan we de school omtoveren in kerstsfeer. Daar kan de ouderraad hulp bij
gebruiken van een aantal ouders. Woensdag om 14:30 uur, als de kinderen weg zijn, willen we dat
gaan doen. Er kunnen maximaal 10 ouders komen helpen; geef je op via: ouderraad@amgs.net.
Dan zorgen we er met z’n allen voor dat de school er mooi versierd uit komt te zien!

Corona
Corona meldingen
Vanaf vrijdag 3 december heeft de school een nieuw emailadres in gebruik genomen:
corona@amgs.net. Is er een kind of ouder positief getest? Dan ontvangen wij graag op dit emailadres
een bericht. De reden dat we dit emailadres hebben aangemaakt is, dat wij zo direct kunnen
reageren op de urgente informatie en de meldingen niet tussen alle andere mailtjes terechtkomen.

Nieuwe maatregelen
Op 29 november hebben wij te maken gekregen met de nieuwe maatregelen.
Het protocol is terug te vinden via de volgende link:
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/20211129-Protocol-Basisonderwijs-en-speciaalbasisonderwijs.pdf

Hieronder de belangrijkste wijzigingen:
•

De kinderen van groep 6 t/m 8 worden dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen bij
verplaatsingen in de school.

•

Geen ouders/verzorgers op school, behalve bij hoge uitzondering. Als zij wel komen moeten zij
zich houden aan de 1,5 meterafstand, de basismaatregelen en de gezondheidscheck doen. Ook
hen wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen.

•

Alle volwassenen houden in de school zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand.

•

Pauzes zijn zoveel mogelijk gescheiden voor leerlingen (cohortering)

•

Er wordt dringend geadviseerd om kinderen vanaf groep 6 twee keer per week preventief te
testen. Thuistests worden vanaf maandag aan school geleverd en kunnen vanaf die dag
aangevraagd worden via corona@amgs.net (zet in het onderwerp thuistest).

•

Snottebellenbeleid: kinderen met een (milde) verkoudheid doen een (thuis)test. Bij een
negatieve uitslag mogen ze naar school. Bij aanhoudende klachten altijd bij de GGD laten testen.

NSA
Op dit moment gaan de naschoolse activiteiten en de uitstapjes gewoon door. Mocht dit veranderen,
dan zullen we jullie op de hoogte stellen. Besef wel dat de cohortering tijdens de NSA-activiteiten
losgelaten wordt (net als bij de BSO), waardoor de kans op besmetting groter is.

Regels met betrekking tot thuisonderwijs:
•

Is een kind ziek of wordt het getest, dan wordt er geen thuisonderwijs gegeven, dus ook geen
werk mee/ophalen.

•

Zit een kind in quarantaine of is een kind positief getest, dan wordt er door de leerkracht werk
klaar gelegd bij Arwen en wordt het rooster van de dag gedeeld, zodat er thuis (onder
begeleiding van ouders) gewerkt kan worden.

•

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen een maatje toegewezen door de leerkracht, waar ze via Teams
mee kunnen samenwerken als het maatje zelf geen instructie volgt en daar ruimte voor heeft.

•

De leerkracht plant 1 moment per dag met het kind/de kinderen in om vragen te beantwoorden
via Teams. Wanneer dat is, bepaalt de leerkracht en dat moment wordt gedeeld met de
kinderen/ouders.

Quarantaine
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
•

Bij klachten die passen bij corona;

•

Als je positief getest bent op corona;

•

Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij
de GGD;

•

Als iemand in je huishouden coronaklachten heeft en koorts/benauwdheid en deze in afwachting
is van de testuitslag. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij immuun of
niet-immuun zijn.

•

Als iemand in je huishouden positief is getest op corona of als je in nauw contact geweest bent
met een besmette persoon in de privésfeer (bijvoorbeeld als kinderen bij een besmette leerling
thuis hebben gespeeld of gelogeerd). Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht
of zij immuun of niet-immuun zijn.

•

Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;

•

Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;

•

Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.

Meer informatie over thuisquarantaine staat hier: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/thuisquarantaine

Specifieke informatie en leefregels voor mensen die positief getest zijn op COVID-19, hun
huisgenoten, nauwe en overige contacten staan hier: www.lci.rivm.nl/leefregels

Opheffing quarantaine
•

Na een besmetting kan een persoon weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én
minimaal 7 dagen zijn verstreken na de start van de symptomen.

•

Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat niet-immune personen
minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijven; voor immune personen is dit 72
uur.

Kerstdiner
Op 18 december zal de volgende persconferentie plaatsvinden. Wij zullen in afwachting hiervan een
beslissing maken over het doorgaan van het kerstdiner op 21 december. Mocht dit niet door kunnen
gaan, dan zullen wij er alles aan doen om een alternatief kerstdiner te organiseren.

Belangrijke data
Dinsdag 21 december

Kerstdiner

Vrijdag 24 december

Alle leerlingen vrij, start kerstvakantie

Maandag 10 januari

Studiedag 3: alle kinderen vrij

Dinsdag 11 januari

Eerste schooldag 2022

