Appingedam, 4 februari 2021
Betreft: Heropening van de scholen

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van onze leerlingen,
Op maandag 8 februari gaan onze scholen weer open. Uiteraard zijn we daar heel blij mee, we zien ernaar uit onze
leerlingen weer te verwelkomen! Het zal voor de kinderen spannend zijn om na weken thuisonderwijs weer naar school te
gaan. En u zult zich wellicht afvragen of het veilig is uw kind naar school te laten gaan.
Veilig en verantwoord weer naar school, dat is ons uitgangspunt. Wij zullen er zoveel mogelijk aan doen om dat waar te
maken.
Het ministerie van onderwijs heeft ons de opdracht gegeven de scholen te openen en te zorgen voor een zo veilig mogelijke
leeromgeving. Wij volgen dan ook dit protocol. Het onderwijs zal niet zo gaan als u gewend bent. We hebben dus te maken
met de volgende aanpassingen:
-

-

Alle leerlingen gaan naar school. Waar dit niet mogelijk is wordt dat op de locatie van uw kind bekend gemaakt,
maar het uitgangspunt is 5 dagen naar school;
Als u besluit uw kind thuis te houden wordt er geen afstandsonderwijs geboden;
Als een kind of de leerkracht besmet is met het coronavirus gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Na deze 5
dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer
in quarantaine blijven. Dit is in lijn is met het quarantainebeleid dat per december al geldt. Wij geven in de eerste
vijf dagen van de quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand.
Leerlingen van groep 7 en 8 dragen buiten het lokaal een mondkapje (advies). Ouders dragen er zelf zorg voor dat
hun kind een mondkapje bij zich heeft;
Alle scholen zullen werken met een continurooster wat inhoudt dat uw kind ook tijdens de lunchpauze op school
blijft en zelf eten meeneemt;
We zorgen voor een goede hygiëne en ventilatie en de gebouwen worden dagelijks extra schoongemaakt;
We passen de pauzetijden aan zodat kinderen alleen met de eigen groep buitenspelen;
De buitenschoolse opvang blijft gesloten uitgezonderd de noodopvang;
De scholen zijn niet toegankelijk voor mensen van buiten;
Bij verkoudheid* en griepklachten blijft uw kind thuis;
Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten vallen we terug op afstandsonderwijs. U wordt daarover tijdig
geïnformeerd;
Op school worden leerlingen niet getest op corona en wordt er ook niet gevaccineerd.

We vragen ook aan u om bij te dragen aan veilig en verantwoord onderwijs. Dat betekent:
-

-

We beperken de bewegingen van mensen rond de school;
U kunt uw kind tot en met groep 6 door 1 volwassene naar school brengen. Ouders houden 1,5 meter afstand van
elkaar. Leerlingen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk alleen naar school. U kunt voor uw eigen veiligheid bij
de school een mondkapje dragen.
U komt zelf niet in het schoolgebouw tenzij u een afspraak heeft.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot maandag 8 maart.
*Kinderen die bekend zijn met bijvoorbeeld chronische verkoudheid, allergieën en of astma dat gepaard gaat met klachten
die passen bij verkoudheid, zijn na overleg met de directeur gewoon welkom op school.
Tot slot willen wij u heel hartelijk bedanken voor de inzet en begeleiding van uw kind in de afgelopen weken. Ook nu
gaan we weer een periode in die toch weer anders is. Met elkaar proberen we er het beste van te maken.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben richt u zich dan tot de directeur van de school.
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