Nieuwsbrief januari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen dinsdag is bekend geworden dat de scholen nog zeker tot 25 januari gesloten
blijven. Deze week wordt onderzocht of de sluiting wordt verlengd, onder andere afhankelijk
van de uitslagen van onderzoek naar de Britse variant van Covid.
Ook op de Kikkenduut wachten we af wat er volgende week besloten wordt, we hopen dat
we hierover snel zekerheid hebben. Ook voor jullie als ouders is de onzekerheid lastig en
heel begrijpelijk. Lichtpuntje is dat leerkrachten een enorme handigheid hebben ontwikkeld
in het online lesgeven en er steeds meer plezier in hebben. Als alternatief voor de lessen op
school uiteraard, want lesgeven op school met de kinderen om je heen blijft het
allerbelangrijkst!
Vriendelijke groet, ook namens het team van obs de Kikkenduut,
Cobine Ramaekers, directeur

Noodopvang
Ook volgende week is de noodopvang beschikbaar. We nemen voor komende week de
inschrijvingen van deze week als uitgangspunt voor week 3. Wijzigingen kunt u rechtstreeks
doorgeven aan Jessica, via jessica.persoons@opmaatgroep.com. Nieuwe inschrijvingen kunt
u aan mij richten cobine.ramaekers@opmaatgroep.com. U doet dat via het bijgevoegde
formulier (‘Formulier opvang nieuw’).

Aangepaste richtlijnen
Richtlijn is nu verscherpt totdat er meer duidelijkheid is over het effect van de lockdown, de
feestdagen en de nieuwe variant van COVID-19. De aanscherping is als volgt:
Voor de volledigheid, dat zijn één of meerdere klachten, zoals hieronder:
•
•
•
•
•
•

verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
hoesten
benauwdheid
verhoging (tot 38 graden Celsius)
koorts (vanaf 38 graden Celsius)
plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping)

Dit geldt voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 in onze noodopvang. Wanneer kinderen
met bovenstaande klachten op school zijn, dan nemen wij contact op met u om ze op te
halen en weer mee naar huis te nemen.
Ook de overheid adviseert om kinderen met klachten die passen bij het corona virus naar
huis te sturen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs/corona-en-regels-voor-scholenbasisonderwijs-en-speciaal-basisonderwijs.

Leenlaptops
Wanneer er in het gezin geen laptop is om de lessen te kunnen volgen kunt u contact
opnemen met Peter Ketelaars: peter.ketelaars@opmaatgroep.com

