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OMGAAN MET TOENAME BESMETTINGEN - ZO ZIET HET ERUIT

#samenbewust

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Sinds begin oktober nemen de coronabesmettingen en daarmee de quarantaines toe. Eerst moesten de

kinderen met gezin in quarantaine, omdat meestal één van de ouders/verzorgers positief getest werden.

In de laatste twee weken zie ik dat steeds meer kinderen positief getest worden. Een zorgelijke

ontwikkeling voor zowel de kinderen zelf, als het team en de gezinnen thuis.

Ik neem (vanaf maandag 22 november) preventief de volgende maatregelen, in samenspraak met de

medezeggenschapsraad en de GGD. Dit om besmettingen zoveel mogelijk tegen te blijven gaan:

● Inlooptijd ‘s morgens en ‘s middags:

○ De inlooptijd voor ouders stopt (tijdelijk). Met name in groep 1-2-3 komen er veel

mensen binnen. De afstand van 1,5m is niet waar te maken in de nauwe gangen. De

leerkrachten van groep 1-2a en 1-2b vangen de kinderen buiten op het schoolplein op

en nemen ze mee naar binnen.

○ Kinderen van groep 3-4-5 komen net als altijd door de hoofdingang naar binnen.

○ KInderen van groep 7-8 komen net als altijd binnen door de ingang bij hun groep.

● Bezoek van ouders en/of externen:

○ Zijn er (ouder)gesprekken, graag door de hoofdingang naar binnen komen.

○ Glenn, Robert of een ander collega ontvangen jullie. Verplaatsend door de school dragen

bezoekers een mondkapje. Op de plaats aangekomen mag het natuurlijk af.

● Feesten, samen met de Werkgroep Evenementen voorbereid:

○ Sinterklaas: tot op heden kan dit nog doorgaan. Team en kinderen vieren het samen.

○ Het Winterfeest vieren we kleinschalig gezellig met kinderen en team.

Basisregels volgens de RIVM (4-12 jaar)

● Kinderen mogen naar de kinderopvang of basisschool bij lichte verkoudheidsklachten (zoals een

loopneus, lichte neusverkoudheid, af en toe niezen), bij bekende chronische luchtwegklachten,

of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid). Zo stelt de GGD in telefonische

gesprekken.

● Is een kind getest door de GGD, dan moet het thuisblijven tot de uitslag bekend is.

● Kinderen blijven thuis bij zware verkoudheid, koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat testen

bij zwaardere klachten of bij twijfel over de klachten.
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● Kinderen blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft of als ze in contact

zijn geweest met iemand met corona. Ook als zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief

getest zijn op corona en immuun zijn. (dit is een wijziging t.o.v. de vorige weken).

Wanneer er 3 of meer kinderen in een groep positief getest zijn, ga ik in gesprek met de GGD. Zo wordt

besloten of de groep in quarantaine moet.

De kinderen die in thuisquarantaine gaan, en die fit zijn, krijgen thuisonderwijs. De leerkracht stemt dit

af met jullie, voor iedere groep is dit verschillend. Momenteel zijn dit gemiddeld 10 kinderen per week

verdeeld over de school.

Omgaan met afwezigheid van collega’s

Tot op heden zijn alle groepen waar collega’s afwezig waren intern opgevangen door duopartners, door

een collega van OJBS de Krullevaar (collega-school van Stg. Akkoord!) of door Robert. Kwetsbaarheid van

het team neemt toe door toename van besmettingen. Meer vervangend personeel dan hierboven

genoemd is er niet meer. Gelukkig hebben we pas eenmaal een groep naar huis hoeven te sturen.

Hoe wordt met vervanging omgegaan?

● De eerste dag vangen we kinderen op.

● Is er de volgende dag geen vervanging mogelijk, dan zijn we helaas genoodzaakt de groep naar

huis te sturen. Jullie worden z.s.m. geïnformeerd door Robert.

● Blijft de collega langer afwezig en is er geen vervanging, dan gaan er andere groepen naar huis.

Hierdoor blijft niet dezelfde groep langer thuis. Collega’s vangen elkaars groep op. Zo wordt de

pijn verdeeld.

Oudergesprekken op 7 en 9 december

Tot op heden willen we als team deze fysiek voeren. In een klas kan er tijdens het gesprek tussen ouders

en de collega’s voldoende afstand bewaard worden. Het wachten op de gang bij

broertjes/zusjes-gesprekken, kan ook op afstand. De intekenlijsten verschijnen komende week in het

ouderportaal.

Afsluitend

De komende weken zijn spannend. Ik blijf vertrouwen houden. Het overleg met jullie als

ouder(s)/verzorger(s) is nog steeds constructief en zorgzaam. Er is begrip voor elkaars situatie, we

steunen elkaar waar het nodig is. Het belang van de kinderen staat voorop. Enerzijds door zo goed

mogelijk thuisonderwijs te geven, anderzijds door naar elkaars verhaal te luisteren.

Dank jullie wel hiervoor!

Vriendelijke groet namens ons team,

Robert Joosten


