Infoblad corona update en heropening school
op maandag 8 februari
Wat fijn dat we weer naar school mogen!!!
De kinderen, de ouders, de juffen en meester…….
iedereen is er aan toe om weer gewoon op school
te leren en te werken.
Toch is het ook spannend wat het virus gaat doen en
of de nieuwe maatregelen in de praktijk uitvoerbaar
zijn. En dan niet te vergeten dat het virus nog volop
onder ons is en we de derde golf nog moeten krijgen.
De kernwaarden voor heropening zijn dan ook Veilig, Verantwoord en Uitvoerbaar.
Momenteel zijn nog niet alle afspraken helder maar de meeste wel. Deze willen we u niet
onthouden. Relevante informatie zult u ontvangen als dit nodig is.
In de eerste plaats wil ik de collega’s en stagiaires bedanken
die de enorme klus hebben geklaard om de noodopvang te
regelen. Wat is er veel werk verzet! Daarnaast ook de
onderwijsassistenten die de begeleiding van de zorgleerlingen
voor hun rekening hebben genomen.
De leerkrachten die naast hun lessen ook de nodige
telefoontjes/contactmomentjes hebben gepleegd naar
leerlingen die het even lastig hadden.
Ook jullie, als ouders, worden niet vergeten maar dat is nog
een verrassing.
En wat zijn de leerlingen KANJERS!!! We kunnen niet anders
zeggen.
Plan heropening en wijziging regels/afspraken
Alle afspraken uit de periode tot aan december blijven zoals ze zijn.
Hieronder een puntsgewijze opsomming om het leesbaar te houden.
●

Desinfecteren van handen bij binnenkomst en bij de pauzes
De oppervlaktes ook in de pauze zoals tafel, deurkrukken, etc.

●

De ouders mogen niet op het plein of in de school komen (muv zorggesprekken
na schooltijd).

●

De looproutes in school blijven gehandhaafd.

●

De pauzes zijn met een paar groepen gescheiden.

●

Traktaties mogen niet zelf gemaakt zijn. Zo te koop zijn in de supermarkt.

●

De algemene coronaregels zoals niezen in de elleboog, handen stukwassen, etc.

●

Wanneer iemand in het huishouden koorts heeft blijft het hele gezin thuis totdat
de koorts 24 uur over is. Ook als iemand uit het huishouden getest moet worden.
Dan blijft de leerling thuis totdat de uitslag binnen is en negatief.

Extra maatregelen of wijzigingen
●

Ook kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen getest worden bij klachten die
passen bij corona. Veel hoesten, koorts en/of benauwdheid. En na contact met
iemand met corona. Er zijn ouders die er voor kiezen om hun zoon/dochter niet te
laten testen. Deze keuze respecteren we, dan gaat de leerling 10 dagen in
quarantaine. Indien mogelijk wordt na 2 dagen de online lessen georganiseerd.

●

Als een leerling in de groep positief getest wordt dan blijft de gehele groep 5
dagen thuis. (inclusief de leerkracht en onderwijsassistent)
Broertjes en zusjes van de positief geteste leerling blijven ook thuis. Broertjes en
zusjes van de overige leerlingen komen naar school.
Er wordt dan weer online les gegeven. (Uiterlijk na 2 dagen)
Bij terugkeer naar school, na de 5 dagen quarantaine, dient er een negatieve
testuitslag naar school gemaild te worden. (e.schulte@alberoscholen.nl) Als
ouders ervoor kiezen om hun zoon of dochter niet te laten testen dan blijft de
betreffende leerling nog 5 dagen in quarantaine. Wel graag een berichtje zodat
we op de hoogte zijn.

●

De aanvangstijden van de diverse groepen wordt gesplitst. Dit om ook de ouders
te spreiden die komen halen en brengen. We merken dat het lastig is om de 1,5
meter afstand te behouden als iedereen tegelijk naar school komt. We vragen
dan ook om de leerlingen die zelfstandig naar school kunnen komen, niet te
brengen en halen zodat er voor de jongere leerlingen met hun ouder wel ruimte
is. Eventueel meefietsen tot aan de rijbaan. Bij het wachten buiten het hek wordt
het dragen van een mondkapje door ouders dringend geadviseerd door de
rijksoverheid.
Het schema van de lestijden ziet er als volgt uit. Alle klassen aan één kant van
het gebouw komen op dezelfde tijd zodat groepen niet door elkaar bij de
kapstokken staan.

08.30 uur - 14.00 uur Groep 1/2 A, 1/2 B, 6, 6/7, 8
08.45 uur - 14.15 uur Groep A, 3, 3/4, 5, 7/8
Uiteraard kunnen broertjes en zusjes meekomen met de groep die het eerste
naar school komt en wachten op school als broer of zus later uit is.
●

Gymlessen zijn voorlopig buiten. De gymzalen in het MFC blijven ook gesloten
door de gemeente.

●

De groepen blijven altijd gescheiden van elkaar. Leerlingen die instructies
meevolgen in andere groepen zullen dit online volgen. Zij blijven in de eigen
groep. (Cohortering)

●

Het buiten spelen in de pauzes is ook gescheiden.

●

We vertrouwen erop dat u doorgeeft wanneer uw zoon/dochter of iemand in uw
huishouden positief getest is of getest moet worden. En dan ook de thuisblijf
regels volgt.

Bijlagen
● Brief van college van bestuur

