Nieuwsbrief februari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),
Deze keer geen overpeinzingen op papier maar in de vorm van een filmpje.
Eerste halfjaar Kikkenduut Cobine

Vriendelijk groet, ook namens het team,
Cobine Ramaekers Directeur OBS de Kikkenduut

Agenda
•
•
•

1 maart bijeenkomst MR
2 en 4 maart aanmelden brugklas
3 maart studiedag kleuters List

Bijlage
-Kwaliteitskaart 1.21 Technisch lezen-List

De school is weer open
-De kwaliteitskaart Heropening van de scholen februari 2021 is grotendeels klaar. Alleen het
toetsbeleid moet nog worden toegevoegd, waarna de MR zich over de kaart zal buigen.
Zodra de kaart in orde wordt bevonden, ontvangt u deze als bijlage bij de volgende
oudernieuwsbrief.

Gezondheid op school
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat personeel en
kinderen thuisblijven bij de volgende klachten:
• Verkoudheid.
• Niezen.
• Hoesten.
• Keelpijn.
• Moeilijk ademen.
-

Koorts.

Voor kinderen van 4-12 jaar is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en
gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het VO en volwassenen. Zij moeten met alle
klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) Dit hoeft niet
als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts
hebben zonder koorts en benauwdheid.
Bij klachten moeten kinderen direct door ouders/verzorgers worden opgehaald. Als een kind
positief is getest gaat de hele klas of groep in quarantaine voor vijf dagen. Bij een negatieve
test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als ouders hun kind niet willen
laten testen, moet het kind nog 5 extra dagen in quarantaine. Huisgenoten van een kind of
leerkracht in quarantaine, hoeven alleen thuis te blijven met klachten. Huisgenoten van
besmet kind of besmette leerkracht blijven wel thuis.
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de
GGD.

Schooltijden
De school hanteert de gebruikelijke schooltijden. Kinderen komen verspreid over de
verschillende noodingangen binnen.

Ouders op en rond het schoolplein
•
•

•

•

Laat kinderen indien mogelijk zelfstandig naar school komen.
Slechts één ouder brengt de kinderen naar school en haalt de kinderen op. Leerlingen
gaan zelfstandig via hun eigen ingang de school binnen en verlaten de school door
dezelfde deur.
Ouders van groep 1 t/m 3 hebben met mondkapje toegang tot het schoolplein. Zij
maken gebruik van vakken op het plein om de onderlinge afstand van 1,5 meter aan
te houden.
De ouders groep 4 t/m 8 blijven achter de hekken bij brengen en halen.

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen
Oudergesprekken kunnen op de volgende wijze plaatsvinden:
• Online of telefonisch;
• In de school uitsluitend op afspraak en bij hoge uitzondering, met toepassing van triage en
1,5m regel.

Leerplicht en verzuim
Leerplicht wordt weer gehandhaafd zoals voor de sluiting van de scholen.
De gebruikelijke verzuim- en leerlingenregistratie wordt gehanteerd.

