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ouders/verzorgers van de Vuurvogel
maatregelen vanaf 28 november 2021
28 november 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vrijdag werden nieuwe maatregelen bekend die het stijgend aantal coronabesmettingen moeten
stoppen. De scholen mogen gelukkig open blijven. Maar we krijgen wel te maken met strengere
maatregelen. Dat vraagt extra inspanningen van personeel, leerlingen en ouders. Tegelijk dragen de
maatregelen bij aan de veiligheid van ons allemaal. In deze brief licht ik toe wat de maatregelen voor
ons betekenen en hoe we daar mee om gaan.
Uitgangspunt
De Vuurvogel hoort bij ‘Opmaat groep’. Met alle 15 scholen van Opmaat groep, volgen we de regels
van de regering en het RIVM. We bedenken de regels niet zelf. Ze gelden in het hele land, voor alle
basisscholen. De regels gelden vanaf zondag 28 november. Ze gelden in ieder geval tot en met 18
december. Als er tussendoor zaken veranderen, laten we van ons horen.
De afspraken
• Ouders mogen de school niet in. Wil je een leerkracht spreken, stuur dan een mail of bel.
Dan maken we een afspraak voor een telefoongesprek of een overleg via Teams.
• We vragen leerlingen van groep 4 t/m 8 waar mogelijk zelf naar school te komen. Ouders
van leerlingen uit groep 1 t/m 3 mogen mee tot aan de deur.
• We gebruiken de oude looproutes om afstand te kunnen houden.
• Houd 1,5 meter afstand en was vaak je handen.
• Heeft je kind klachten die bij corona horen? Bijvoorbeeld verkoudheidsklachten? Hou het
dan thuis en laat het testen bij de GGD. Ook als het om milde klachten gaat. Je kind kan weer
naar school als de PCR-test negatief is. Wil je je kind niet laten testen? Je kind kan weer
terug naar school als de klachten weg zijn, of als na 7 dagen de klachten niet erger zijn
geworden.
• Hou je kind thuis als iemand in het huishouden corona heeft. Laat het na 5 dagen testen bij
de GGD. Als de test negatief is mag het kind weer terug naar school.
• Leerlingen vanaf groep 6 vragen we een mondkapje te dragen als zij buiten de klas zijn.
• Ook vragen we leerlingen vanaf groep 6 2x per week een zelftest te doen. Is de test positief,
blijf dan thuis en maak een afspraak met de GGD voor een PCR-test. We kunnen niet
controleren of je test, maar vertrouwen er graag op dat je dit doet. Testen komen zo snel
mogelijk via school beschikbaar.

•

Ons personeel gaat hetzelfde doen; mondkapjes dragen buiten de klas en 2x per week zelf
testen.

Sinterklaas
Op 1 december komt Sinterklaas naar de Vuurvogel. We hebben met Sint en zijn Piet afspraken
gemaakt hoe we dit op een fijne en veilige manier kunnen doen.
Tot slot
Corona maakt nog steeds veel mensen ziek en er is nog steeds veel onzekerheid. Corona en de
maatregelen zorgen ook voor verschillende meningen en veel emoties. Wij respecteren alle
meningen, maar gaan niet in discussie over de regels. Daar houden we ons aan en we hopen jullie
ook. Scholen, leerlingen en ouders kunnen er samen voor zorgen dat het veilig blijft op school en het
onderwijs dus door kan blijven gaan.
Dank voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Ook namens Annemie Martens, bestuurder van Opmaat groep,
Brigitte IJpelaar, directeur van De Vuurvogel

