Nieuwsbrief woensdag 5-01-2022
Beste ouders, verzorgers,
Allereerst de beste wensen voor 2022. Laten we proberen, ondanks de beperkingen,
er een mooi (school)jaar van maken!
Op maandag 10-01-2022 gaan de basisscholen weer open en we kijken er naar uit alle leerlingen weer te
zien! Helaas is corona nog niet weg en blijven de maatregelen van voor de Kerstvakantie in stand:

Kinderen blijven bij corona-gerelateerde klachten thuis (verkoudheid, keelpijn, benauwdheid, koorts).
-Ouders, verzorgers kunnen het kind bij klachten een zelftest afnemen. Bij een negatieve test mag het kind in
principe weer naar school. De GGD adviseert echter om bij erge verkoudsheidsklachten met de school te
overleggen wat wijs is. Bij aanhoudende klachten wordt geadviseerd een PCR test bij de GGD te doen. Indien
er niet wordt getest, kan het kind weer naar school als het minimaal 24 uren klachtenvrij is. Wij vragen om bij
twijfel naar school te bellen, dan zoeken we samen om de beste oplossing. (Zie ook beslisboom 24-12-2021)
In overleg met school kan er werk voor thuis geregeld worden.
Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk, zij
worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht.
- Zie uitwerking over het halen en brengen in deze nieuwsbrief.
-Ouders, verzorgers komen niet in school, alleen op uitnodiging van de directeur.
Leerlingen blijven bij de eigen groep (cohorteren).
- De leerlingen krijgen les in eigen lokaal en spelen met de leerlingen van de eigen groep op
een aangewezen deel van het plein.
- Groepsoverstijgende activiteiten gaan voorlopig niet door, deze gebeuren nu in en met de eigen groep.
Een dringend advies is dat leerlingen vanaf groep 6 een mondkapje dragen in de gangen. Voor
medewerkers is dit verplicht. In de klas en buiten mag het mondkapje af.
-Leerlingen groep 6, 7 en 8 komen de school binnen met een mondkapje op en gaan de school uit met een
mondkapje op. Dit geldt voor ’s morgens bij de inloop, alle pauzes en om 14.30 uur als de school uitgaat. In de
klas en buiten op het plein kan het mondkapje af.
-We vragen aan de ouders, verzorgers van groep 6, 7 en 8 de kinderen een mondkapje mee te geven. In de
groepen 6, 7 en 8 komt een doos met mondkapjes te staan, voor diegene die het mondkapje zijn vergeten.
Dringend advies voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs (groep 6 t/m 8) om twee keer
per week (thuis) een zelftest te doen.
- De testen worden thuis afgenomen. Verantwoordelijkheid voor afname ligt bij de betrokkenen zelf.
Er zal op school niet gecontroleerd worden of er zelftesten worden afgenomen.
-Na de Kerstvakantie krijgen de leerlingen weer zelftesten mee naar huis.
Indien er sprake is van een positieve (zelf)test bij leerlingen dan stellen wij het zeer op prijs dat ouders,
verzorgers school daarvan op de hoogte stellen. Indien er sprake is van een positieve besmetting met
eventuele gevolgen voor een groep (bijvoorbeeld extra alert zijn), dan zullen wij hierover communiceren op
Social Schools. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, verzorgers van het positief geteste kind en alleen
in betreffende groepen.
Indien er in het weekend urgente zaken zijn dan kunt u mailen naar directie.loevestein@comprix.nl
Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.
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Brengen en halen van de leerlingen
Het halen en het brengen is hetzelfde als de weken voorafgaande aan de scholensluiting:
Groep 1A:

Het lokaal van onze jongste leerlingen is in het speellokaal.
Ouders, verzorgers brengen de kinderen van groep 1A naar de achterdeur van school, aan
de achterkant van het gebouw. We begrijpen dat dit lastig is voor ouders die ook kinderen
in andere groepen hebben. We adviseren om de oudste kinderen eerst te brengen en
vervolgens uw kind uit groep 1A (een beetje later binnen, is prima). Kinderen uit 1A,
die zelfstandig naar het speellokaal durven te gaan, kunnen ook door de hoofdingang naar
binnen.

Groep 1B

Het lokaal van groep 1B is het eerste lokaal aan de rechterzijde. Ouders, verzorgers mogen
de kinderen bij de buitendeur van het lokaal van groep 1B (pleinkant) brengen.
Het kind gaat vervolgens zelfstandig naar binnen.

Groep 2

Het lokaal van groep 2 is het lokaal in de rechterhoek. Ouders, verzorgers mogen de
kinderen naar de entree aan de zijkant van het gebouw brengen.
Het kind gaat vervolgens zelfstandig naar binnen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig door de hoofdentree naar binnen.
Halen van de kinderen
We vragen aan de ouders, verzorgers van de kinderen van de gele vleugel (groep 1A/1B/2/3) om op het plein
te wachten op de kinderen. Ouders van de oudere kinderen wachten op de stoep voor school (buiten bij het
hek).
Bij het brengen en halen dienen alle volwassenen de voorgeschreven 1,5 meter afstand in acht nemen.
Hier graag zelf verantwoording voor dragen.

EU fruit
Elke week komt er EU fruit op school voor de groepen 1 t/m 6. Per week bekijken we of het fruit geschikt is
om (intern) klaar te maken en of het corona-proof uitgedeeld kan worden. We houden de ouders, verzorgers
op de hoogte wanneer de kinderen van groep 1 t/m 6 fruit van school krijgen en welke dagen er eigen fruit
meegenomen moet worden.

We wensen onze leerlingen nog een fijn vervolg van de Kerstvakantie
tot maandag 10 januari!
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