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Na de Voorjaarsvakantie.
Helaas zijn er op verschillende scholen gevallen van leerlingen en/ of leerkrachten met Corona. De
situaties zijn in beeld en hebben soms een flinke impact. Zie de situatie in het dorp Holwierde.
Zicht op afwezigen.
Marenland en Noordkwartier hebben de opdracht in beeld te brengen hoeveel leerlingen er sinds 8
februari niet naar school gaan. In de bijlage vul je het aantal voor je school in en stuur je per
ommegaande retour. We zijn even streng!
Onderzoeken groep 2 en 7 door de GGD.
Het kernteam heeft besloten de eerder uitgestelde onderzoeken naar oren – ogen bij de leerlingen in
groep 2 en groep 7 nu wel te laten doorgaan. De verpleegkundige krijgt een eigen ruimte
toegewezen op je school en de leerlingen komen naar haar toe. Probeer de veiligheid voor iedereen
te waarborgen.
Schoolmaatschappelijk werk.
Voor de kleine kernen in Delfzijl is een schoolmaatschappelijk werker aangesteld. Met haar is
afgesproken dat zij naast haar baan in Opwierde, wekelijks 2 scholen mag bezoeken, eerst voor het
kennismaken en daarna om aan de slag te gaan. Zij komt hiermee niet op meer dan 3 scholen in de
week.
Verkeerslessen.
Veel scholen maken gebruik van de ondersteuning van Veilig Verkeer Nederland bij de verzorging van
de verkeerslessen. Het kernteam heeft de volgende lijn: VVN medewerkers komen niet in de klas en
school. De leerkracht verzorgt zelf de theoretische lessen. De praktische lessen op het schoolplein
worden wel verzorgd door VVN medewerkers. Er komen dan kleine groepjes om de les buiten op het
schoolplein te volgen.
Schoolreizen.
Kunnen schoolkampen en schoolreizen doorgaan? Nee, dit wordt sterk afgeraden. Recent zijn de
basisscholen weer open gegaan, maar vanwege de nog hoge aantallen besmettingen zijn aanvullende
maatregelen genomen om contacten en het verspreidingsrisico te beperken. Het uitgangspunt hierbij
is dat er op school alleen onderwijs plaatsvindt en andere activiteiten, waarbij niet noodzakelijke
contacten kunnen ontstaan, zoveel mogelijk worden beperkt. In dit kader is het niet verstandig

schoolkampen en schoolreizen doorgang te laten vinden. Mochten de omstandigheden de komende
periode verbeteren dan komt er een mededeling over.
Binnen het kernteam is gesproken over alternatieven voor de schoolreis. Dit kan als het met de eigen
groep gebeurt, in of bij de school. Denk aan tenten op het gras bij de school of een overnachting in
de school. Het is dus mogelijk in de eigen kleine omgeving iets alternatiefs te doen, alleen met de
eigen groep.
Nieuwe afspraken met de GGD.
1. Om contact te maken met de GGD, kun je gebruik maken van het volgende e-mailadres en je
vraag of probleem voorleggen. In principe ontvang je dezelfde dag antwoord.
scholen@ggd.groningen.nl
Dit e-mailadres is niet bestemd voor ouders en niet voor leerkrachten. De schooldirecteur is
de contactpersoon en stuurt de mails.
2. Wanneer zich op de school een Covid-19 besmetting voordoet, informeert de directeur de
ouders. Dit is een plicht. Tevens neem je in het schrijven op dat de GGD het bron-en
contactonderzoek gaat doen en zij daarom gegevens van de school ontvangen. Hiervoor
hoeven ouders geen toestemming te geven, dit is namelijk een gerechtvaardigd belang.
De samenwerking tussen Kids2b en de scholen.
Dit blijft een punt van zorg en aandacht. In de vorige nieuwsbrief hebben we er al over geschreven.
We verzoeken in voorkomende gevallen altijd contact te zoeken met de teamleider van Kids2b of
andere kinderopvang en vice versa. Gezamenlijk kan dan afgesproken worden hoe de communicatie
gaat verlopen. Ook willen we voorkomen dat er wordt vinger gewezen en er een soort schuldvraag
over de uitbraak of besmetting ontstaat. Dat is voor alle partijen schadelijk.
Informeer elkaar goed, maak samen afspraken en spreek met één mond als het gaat om Corona in
het gebouw. Zowel Kids2B als de 2 onderwijsorganisaties zullen dit in hun eigen DO overleg
bespreken.
Inzet van medewerkers op meerdere locaties.
We hebben afgesproken hier toch een soort protocol op te schrijven. Er zijn risico’s te zien als
medewerkers op meerdere locaties werken. We hebben de beide HRM adviseurs gevraagd met ons
een beleid te formuleren en dit ontvang je zo spoedig mogelijk.
Tijd voor iets leuks!!!!
Jullie ontvangen heel binnenkort een vrolijk bericht, we vinden het tijd voor een cadeautje. Je hoort
van ons.
Met vriendelijke groet, het Kernteam Covid-19.

