Betreft: Onderwijs per 22-11-21
Beste ouders/verzorgers,
Waar we begin dit schooljaar de hoop hadden dat het een ‘normaal’ jaar zou worden, zijn we 3 maanden later toch
weer ontzettend druk met alles wat met Corona maatregelen te maken heeft.
Vanaf maandag 22-11-‘21 voelen we ons genoodzaakt een aantal zaken aan te scherpen om de continuïteit van ons
onderwijs te kunnen blijven waarborgen. We willen er met onderstaande aanscherpingen voor zorgen dat we de
periode tot aan de kerstvakantie goed gaan doorkomen.
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
We vinden het ontzettend vervelend maar vanaf maandag 22-11-21 zijn ouders 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.
Oudergesprekken
Gesprekken vinden in principe fysiek plaats met inachtneming van 1,5 meter tenzij anders besproken met
desbetreffende betrokkenen.
Midweek
Per 22-11-‘21 pauzeren wij de midweekviering. We houden alles scherp in de gaten en laten weten wanneer we de
midweken weer hervatten.
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 te voren op de hoogte gebracht.
Laten we er met z’n allen voor gaan, SAMEN STERK!
Met vriendelijke groet,
Mike van de Koppel

