Nieuwsflits Corona
Lemmer, 7 februari 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),
We hebben eerder een brief gestuurd waarin we aangaven dat we erg verheugd zijn dat we
morgen de kinderen weer op school mogen ontvangen. We sturen jullie nu een tweede brief
vanwege de maatregelen die in de loop van het weekend nog gewijzigd of aangevuld zijn door
o.a. de PO-raad en het RIVM.
Daarnaast is er een nieuwe beslisboom die sinds gisteravond bekend is, ook in de bijlage
meegestuurd is.
Halen en brengen
•

•
•
•
•

Alle ouders/verzorgers wachten met onderlinge afstand van 1½ meter bij het hek bij het
brengen en halen van de kinderen en komen dus niet op het schoolplein. Wij vragen
dringend om de kinderen zo mogelijk alleen te halen en brengen.
Het dringende advies is om bij het halen en brengen van de kinderen, bij het hek, een
mondkapje te dragen.
Wil je graag contact met de leerkracht, dan kan dit digitaal of telefonisch.
We vragen de kinderen van de bovenbouw zoveel mogelijk zelfstandig naar school te
laten komen.
Wij hebben geen verspreide begin- en eindtijden. Dit kunnen we organiseren, omdat we
de kinderen op het plein kunnen opvangen en doordat we gebruik kunnen maken van
verschillende ingangen.

Bij het naar binnen en buiten gaan van de kinderen proberen we zoveel als mogelijk afstand te
houden tussen de kinderen onderling. De leerkrachten staan om 08.25 uur, op de hieronder
aangegeven plek, buiten op het plein. Zij nemen de kinderen vanaf 8.25 uur mee naar binnen.
Vervolgens nemen de leerkrachten de kinderen mee naar binnen. De groepen gaan dus
afzonderlijk van elkaar naar binnen.
De komende week is het erg koud. Houd er rekening mee dat de kinderen niet eerder naar
binnen kunnen als het weer erg guur is.
Verzamelplaatsen:
Groep 1 en 2: Steigerplein
Groep 3: Rubberen tegels bij de schommels.
Groep 4: Fietsenrekken
Groep 5: Op de bankjes bij de deur
Groep 6: Pannakooi
Groep 7: Pannakooi
Groep 8: Op de houten blokken voor de schommels
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Algemeen
•
•
•
•

We gebruiken strikte hygiëne hand- en toiletvoorschriften.
De pauzes vinden plaats in de eigen groep op een afgescheiden deel van het
schoolplein.
De gymlessen worden in aangepaste vormgegeven op het schoolplein. Zodra het mag
zullen de lessen weer in de Hege Fonnen gegeven worden.
In hoge uitzondering kan er op afspraak een volwassene in school komen. Het dragen
van een mondkapje en de aangegeven ontsmettingsprocedure is hierbij verplicht
Diegene doet de gezondheidscheck die hangt bij de ingang. Daarnaast dienen de
gegevens ingevuld te worden in het boekje dat ook bij de ingang ligt.

Zieke kinderen/teamleden
Wanneer een leerling en/of leerkracht positief besmet is gaan in principe de gehele klas en de
leerkracht(en) van die klas voor 5 dagen in quarantaine. De GGD geeft in een dergelijk geval
aan of dit voor de hele klas geldt of alleen voor een klein groepje uit de klas.
•
•

Degene die positief getest is moet 7 dagen in quarantaine
De GGD besluit vervolgens het volgende.
o Het kan zijn dat de GGD zegt dat de groep gewoon naar school kan en na 5
dagen getest wordt.
o De groep en de betrokken leerkracht moeten vijf dagen in thuisquarantaine.
Gezinsleden van de positief geteste leerling blijven thuis, evenals anderen die
nauw contact hebben gehad met de leerling. De leerling en/of de leerkracht mag
weer naar school wanneer er na vijf dagen een negatieve testuitslag is. Indien er
geen negatieve testuitslag is, blijft het kind of diegene nog 5 extra dagen in
quarantaine. Als de klasgenoten of de leerkracht vervolgens klachtenvrij zijn,
kunnen ze weer naar school.

Online Onderwijs
Wanneer een leerkracht thuis komt te zitten in verband met een besmetting dan laten we
zoveel mogelijk het onderwijs in aangepaste vorm doorgaan.
•
•
•

•

Als de leerkracht in quarantaine moet en in staat is om les te geven dan proberen we de
lessen online te geven waarbij de leerlingen op school zijn met een invaller.
Wanneer deze invaller niet beschikbaar is, dan proberen we een collega te regelen die
de groep opvangt, ook dan geeft de leerkracht online les vanuit huis.
In een uiterste geval kunnen we geen vervangers regelen en kunnen de kinderen niet op
school komen. Er ligt dan een pakket thuiswerk klaar dat zelfstandig gemaakt kan
worden.
Wanneer een leerling vanwege quarantaine meerdere dagen thuis is zullen we voor die
leerling het onderwijs online verzorgen.
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Bij klachten
•

•
•

Wanneer een kind klachten heeft passend bij het coronavirus (dus ook bij
verkoudheidsklachten) moet uw kind thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een
huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van
benauwdheid heeft.
Kinderen mogen wel naar school als ze af en toe hoesten of bekend zijn met chronische
luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Wanneer een kind gedurende dag klachten ontwikkelt, wordt de ouder gevraagd het
kind op te halen.

In de nieuwe beslisboom (als bijlage toegevoegd bij deze brief) staat weer precies aangegeven
wat te doen als je kind of iemand in het gezin klachten vertoont.
In de school
De groepen 4 t/m 8 werken zoveel mogelijk in cohorten, vaste groepjes. De lessen waarin
kinderen uit verschillende groepen samen komen zoals de Plusklas gaan voorlopig niet door.
Deze worden vooralsnog online gegeven. De leerkrachten houden 1½ meter afstand tussen
elkaar en voor zover mogelijk tot de kinderen.
Sommige medewerkers zullen in verband met de risico’s die zij vanwege persoonlijke
omstandigheden lopen, een mondkapje gebruiken. Het gaat dan voornamelijk om de collega’s
die zich voortbewegen in de gangen of elders, of in nauw contact werken met de leerlingen.
In de school hebben we voldoende ruimte en verschillende ingangen om te zorgen dat de
leerlingen in groep 7 en 8 elkaar niet kruisen op de gang. Vandaar dat mondkapjes niet door
hen en hun leerkrachten gedragen hoeven te worden op de gang.
Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere
activiteiten zoals teambesprekingen e.d. vinden wederom online en op afstand plaats.
Beslisboom
De nieuwe versie van de beslisboom is hier bijgevoegd.
In de beslisboom staat hoe te handelen als een kind ziek is of klachten heeft. Wanneer er
twijfels zijn wat te doen, is er meer informatie te vinden op de site van het RIVM en op de site
van de Rijksoverheid.
Wij kijken ernaar uit om alle kinderen morgen weer in school te zien!
Hartelijke groeten,
Team OBS de Meerpaal
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