Amsterdam, 29 november 2021

Betreft: coronamaatregelen november/december 2021

Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen vrijdag heeft het demissionaire kabinet de coronamaatregelen op basisscholen met
ingang van vandaag opnieuw aangescherpt. Met de Stichting KBA Nw West hebben we op een rijtje
gezet wat de gevolgen voor de Fiep zijn.
Verkouden kinderen blijven thuis en worden getest
Kinderen vanaf 4 jaar moeten bij (milde) verkoudheidsklachten thuisblijven. Zij mogen niet naar de
school voordat zij bij de GGD getest zijn en een negatief testresultaat hebben. U kunt voor een
testafspraak tussen 8:00 en 20:00 uur bellen naar 0800-1202.
Verkouden kinderen moeten worden opgehaald
We hanteren het ‘snottebellenbeleid'. Dat betekent dat als de leerkracht merkt dat een kind
verkoudheidsklachten heeft of krijgt op school, hij/zij opgehaald moet worden. In de tussentijd
wacht uw kind in de centrale hal.
We begrijpen dat deze aanscherping een lastige is. Discussies over de mate van verkoudheid en hoe
streng een bepaalde leerkracht of onze school is, willen we graag voorkomen. Vertrouwt u er
alstublieft op dat we u niet zomaar vragen hierin mee te gaan. We moeten zien te voorkomen dat
leerkrachten ziek worden en/of dat er veel kinderen in een klas besmet raken, want dan moeten er
klassen naar huis gestuurd worden.
Mondkapjes op vanaf groep 6
Wij willen graag dat kinderen in groep 6, 7 en 8 een mondkapje dragen als ze door de school lopen.
U geeft zelf een mondkapje mee. Wilt u niet dat uw kind een mondkapje draagt, meld dat dan bij de
school.
Regelmatig thuis testen
Alle leerlingen wordt dringend geadviseerd om twee keer per week thuis een zelftest te doen, ook
als er geen klachten zijn. Wij zullen als school uw kinderen niet testen.
Houd anderhalve meter afstand
De in- en uitlooptijden veranderen niet. Wel willen we de ouders vragen om bij het brengen en het
ophalen van de kinderen serieus de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
Geen ouders in de school

Ouders komen niet in de school. Mocht dat toch noodzakelijk zijn, dan kan dit alleen op uitnodiging
en na toestemming van de directeur. Op de Fiep betekent dit dat de koffie- en inloop ochtenden
voorlopig niet doorgaan.
De school sluit om 17 uur
Alle externe activiteiten op de Fiep die na 17:00 uur plaatsvinden worden geannuleerd.
Sinterklaas gaat door
Vooralsnog laten we het Sinterklaasfeest gewoon doorgaan. Helaas zal er geen intocht worden
georganiseerd. U ontvangt hier later meer informatie over.
Groepen naar huis
Het kan voorkomen dat we gedwongen worden om een klas naar huis te sturen omdat we niet in
staat zijn het onderwijs te verzorgen of de groep te bemensen. Wij vragen u hiervoor begrip.
Tot slot
De afgelopen tijd moesten meerdere klassen thuisblijven en er zijn behoorlijk wat leerkrachten in
quarantaine of ziek (geweest). We realiseren ons dat steeds weer flexibel moeten zijn veel van u en
uw kind(eren) vraagt. Hopelijk ziet u ook dat het team van de Fiep er alles aan doet om het
onderwijs door te laten gaan; blijft u hen alstublieft zoveel als mogelijk steunen.
Laten we er samen voor zorgen dat het aantal besmettingen niet verder toeneemt, zodat iedereen
gezond blijft en de kinderen gewoon naar school kunnen blijven komen. Het kabinet heeft
aangegeven dat deze maatregelen vooralsnog drie weken van kracht zullen zijn. Laten we hopen dat
we vanaf dan weer uit kunnen zien naar een normale situatie.
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