Betreft: Onderwijs per 10-01-22
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Afgelopen week kregen wij goed nieuws vanuit het demissionair
kabinet en werd bekend dat de scholen per 10-01-22 weer open mogen onder dezelfde voorwaarden als voor de
vakantie. In deze brief vindt u de nogmaals alle informatie.
Mondkapjes begeleiders
Alle begeleiders van ons IKC zijn verplicht een mondkapje te dragen wanneer zij zich door het gebouw bewegen.
Mondkapjes leerlingen groep 6-7-8
Het dringend advies vanuit de overheid is om leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 mondkapjes te laten dragen in de
algemene ruimtes van de school (de gangen). Het is aan u als ouder/verzorger om hierin een keuze te maken.
Zelftesten 6-7-8
Voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 en alle medewerkers geldt het dringende advies vanuit de overheid om twee
keer per week een zelftest te doen. Zodra de zelftesten beschikbaar zijn ontvangt u vanuit school een bericht rondom
het eventueel ophalen van de zelftesten. Het is aan u als ouder/verzorger om hierin een keuze te maken.
Klachten
Wanneer uw kind lichte klachten heeft, zoals een snotneus, vragen wij u dringend om uw kind thuis te houden, zodat
mogelijke quarantaine voor meerdere kinderen of een hele groep voorkomen kan worden. Bij twijfel houdt u uw kind
thuis.
Halen/brengen
Ouders zijn bij het halen en brengen niet meer welkom in de klas en school. Het brengen en ophalen van uw
kind, gebeurt door één persoon. U verlaat het schoolplein zo snel mogelijk. Wij vragen u om op het schoolplein de
algemene regels in acht te nemen en het afscheid kort te houden.
Algemene richtlijnen
Naast alle bovenstaande richtlijnen gelden natuurlijk in de school de algemene richtlijnen zoals: handen wassen,
ventileren, een goede hygiëne, etc.
Oudergesprekken
Gesprekken vinden in principe online plaats tenzij anders besproken met desbetreffende betrokkenen.
Midweek
Per 22-11-‘21 hebben wij de fysieke midweekviering gepauzeerd en zijn we overgegaan op een digitale midweek.

Bij quarantaine gezin:
De begeleider van de klas neemt contact op met de ouder(s) van het kind om af te
stemmen over eventueel benodigde lesmaterialen. Dit kan verschillen per jaargroep. We
focussen ons op het fysieke onderwijs. Dit betekent dat we geen digitale instructie
bieden.
Bij quarantaine begeleider
We doen ons uiterste best om inval te regelen, zodat fysiek onderwijs op school door kan
gaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan het zijn dat uw kind thuis moet blijven. U
wordt hier in dat geval via de mail en Parro de avond van tevoren op de hoogte gebracht.
Laten we er met z’n allen voor gaan, SAMEN STERK!
Met vriendelijke groet,
Mike van de Koppel

