
                                       
Datum:   29   november   2021   
Aan:   Ouders/verzorgers   van   de   Toermalijn   en   Kaleidoscoop   
Betre�:   Stand   van   zaken   m.b.t.   coronavirus     

  
Beste   ouders/verzorgers,     

Gezien   de   forse   toename   van   aantallen   besme�ngen   hebben   wij   u   via   nieuwsbrieven,   info’s   (Scoop   
en   Infotoer)   en   Parro-berichten   afgelopen   weken   regelma�g   geïnformeerd   wat   de   stand   van   zaken   
rondom   het   Coronavirus   is   op   onze   scholen.     

Afgelopen   vrijdag   hee�   het   kabinet   opnieuw   maatregelen   afgekondigd.   Via   Parro   hee�   u   daar   
afgelopen   vrijdag   een   samenva�ng   van   ontvangen.     
De   toevoegingen   en   wijzigingen   voor   het   onderwijs   zijn   vandaag   ingegaan.   De   minister   van   onderwijs   
moet   de   maatregelen   nog   verwerken   in   een   zogenaamd   ‘servicedocument’.   Vervolgens   vertalen   de   
gezamenlijke   onderwijspar�jen   dit   naar   het   landelijke   protocol.   Pas   dan   weten   wij   waar   we   aan   toe   
zijn   en   kunnen   wij   onze   aanpak   defini�ef   maken.     

  
Het   is   fijn   dat   de   scholen   openblijven,   dit   kan   echter   niet   zonder   de   volgende   maatregelen   die   in   ieder   
geval   voor   de   komende   drie   weken   gelden.   Zoals   eerder   aangegeven   is   veiligheid   voor   alle   
betrokkenen   leidend.   Daarbij   kijken   we   naar   de   kwaliteit   en   uiteraard   de   uitvoerbaarheid.     

  
● In   de   volgende   link   vindt   u   de   laatste   beslisboom.   Deze   is   van   22   november   en   zal   

ongetwijfeld   nog   aangepast   worden:   
h�ps://www.ggdnog.nl/media/2728/beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-boink-ajn-rivm_-221121 
pdf.pdf     
Wij   hebben   regelma�g   overleg   met   de   GGD.   Advies   van   de   GGD   is   om   bij   milde   klachten   een   
zel�est   af   te   nemen   bij   uw   kind.   Is   deze   nega�ef,   dan   is   uw   kind   welkom   op   school.     

● Personeelsleden   én   leerlingen   vanaf   groep   6   dragen   een   mondkapje   �jdens   loopbewegingen   
in   de   vrije   schoolruimtes.   In   de   eigen   klas   hoe�   dit   niet.   We   hopen   dat   u   voor   uw   kind   een   
duurzaam   (wasbaar)   kapje   wilt   aanschaffen.     
Voor   de   goede   orde,   dit   is   een   dringend   advies,   dus   geen   verplich�ng   (en   dus   anders   dan   in   
het   parro-bericht   stond   van   afgelopen   vrijdag).   

● We   vragen   aan   alle   personeelsleden   én   kinderen   vanaf   groep   6   dringend   om   tweemaal   per   
week   een   zel�est   af   te   nemen.   Wij   hebben   begrepen   dat   de   overheid   de   scholen   gaat   
voorzien   in   de   zel�esten   voor   kinderen,   dat   moet   nog   georganiseerd   worden.   Vooralsnog   
vragen   we   u   de   testen   zelf   aan   te   schaffen.   Zel�esten   zullen   alleen   thuis   afgenomen   worden.   

● In   onze   scholen   proberen   we   de   klassen   zoveel   als   mogelijk   gescheiden     van   elkaar   te   houden.   
Denk   aan   looproutes   en   in   de   eigen   klas   vieren   van   Sinterklaas   en   Kerst.   Bij   ziekte   van   een   
leerkracht   gaan   wij   niet   over   tot   opdelen   van   de   groep   over   de   andere   klassen.   

● We   willen   heel   graag   dat   de   Sint-   en   Kerstvieringen   voor   de   kinderen   doorgaan.   Dat   moet   
helaas   zonder   ouders.   Sint   en   Pieten   willen   wij   graag   welkom   heten.   Daarbij   worden   alle   
voorzorgsmaatregelen   in   acht   genomen.     

  
  
  

  

https://www.ggdnog.nl/media/2728/beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-boink-ajn-rivm_-221121pdf.pdf
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Wij   blijven   alert   op   ieders   gezondheid.   Daarom   blijven   we   de   basisregels   hanteren   in   de   scholen:     
● We   blijven   scherp   op   het   uitvoeren   van   alle   bekende   hygiënemaatregelen   (handen   wassen,   in   

de   elleboog   niezen,   geen   handen   geven,   extra   schoonmaak,   ven�leren/luchten,   etc.).     
● Indien   het   niet   anders   kan   en   een   afspraak   moet   binnen   school   plaatsvinden,   dan   blijven  

volwassenen   elkaar   voldoende,   veilige   ruimte   bieden   (anderhalve   meter).   Hee�   u   een   
afspraak   op   school,   dan   rekenen   we   erop   dat   u   vrij   van   klachten   bent.    
Onder   school�jd   kan   dit   uitsluitend   bij   hoge   urgen�e,   op   afspraak   en   met   akkoord   van   de   
loca�edirecteur.   Buiten   de   school�jden   kiezen   we   voor   digitale   gesprekken.   Wij   maken   
uitzonderingen   wanneer   een   fysieke   ontmoe�ng   meerwaarde   hee�   (denk   bijvoorbeeld   aan   
zorg-   of   adviesgesprekken).     

● In   verband   met   de   voortgang   van   de   kwaliteit   van   het   onderwijs   zullen   wij   medewerkers   
en/of   professionals   met   ondersteunende   func�es,   binnen   de   scholen   blijven   laten   werken.   
Ook   hierbij   worden   alle   regels   in   acht   gehouden.   Dit   geldt   ook   voor   enkele   ondersteunende   
ac�viteiten   waarvoor   hulp   van   ouders   ivm   de   voortgang   nodig   is.     

  
Indien   u   vragen   hee�   kunt   u   bij   de   school   terecht.     
Wij   doen   ons   uiterste   best   zo   goed   mogelijk   te   reageren   op   veranderingen   in   maatregelen   die   door   de   
overheid   aangekondigd   zijn.     
Wij   vragen   u   om   begrip   als   het   anders   loopt   dan   u   voor   ogen   hee�.     

  
Daarnaast   hartelijk   dank   voor   alle   steun   die   wij   hebben   ontvangen   en   aan   alle   personeelsleden   die  
zich   in   deze   onzekere   periode   volop   inze�en   voor   de   school   en   de   zorg   voor   de   kinderen.   

  
Met   vriendelijke   groet,     
Roel   Hijne   
Algemeen   directeur   


