Hoevelaken, 19 november 2021

Betreft: aangescherpte maatregelen

Beste ouders en verzorgers,
U heeft het vast op het nieuws gevolgd: helaas nemen de Corona‐besmettingen weer enorm toe.
Dat gebeurt ook op de basisscholen. Er zijn verschillende scholen in Nederland, waar hele klassen naar
huis gestuurd worden of die zelfs geheel moeten sluiten. Dat willen we op De Hoeve natuurlijk graag
proberen te voorkomen.
We hebben hierover goed nagedacht en daarna de volgende nare besluiten genomen:
 Ouders blijven vanaf maandag weer geheel buiten de school. Dit geldt helaas ook voor hulp‐
ouders. Dus ook activiteiten als koken en lezen met de kinderen komen voorlopig te vervallen.
 Ook zullen we vanaf maandag de oudergesprekken weer via Teams gaan voeren. De leerkracht
van uw kind zal dit met u organiseren.
 Enkel ouders van kinderen die nieuw starten op school kunnen met hun kind meelopen. Dit
gebeurt dan alleen op de wendag en op de eerste echte schooldag.
 Ook het aansluiten bij verjaardagskringen (meestal in de onderbouw) kan voorlopig niet
plaatsvinden.
 De adviesgesprekken met groep 8 vinden pas later plaats; we komen er met deze ouders nog op
terug hoe we deze gesprekken gaan vormgeven.
 Binnen de school zullen de vieringen helaas komen te vervallen. Ook zullen we zo weinig mogelijk
‘bouwdoorbroken’ gaan werken. Dit om verspreiding binnen de school te beperken.
We zien soms kinderen naar school komen, waarbij er getwijfeld wordt over de aard van de klachten.
Het zijn landelijk gezien juist deze situaties die leiden tot de uitbraken. Wij vragen hierbij dus met klem uw
medewerking.
 Kinderen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.
Hierbij geldt: bij twijfel blijven de kinderen thuis. U kunt uw kind laten testen om te weten of er
sprake is van Corona. Wanneer leerlingen om deze reden thuis blijven, krijgen zij les op afstand.
 Kinderen met een neusverkoudheid, niezen of keelpijn mogen in principe wel naar school. Maar
wij drukken u op het hart om bij twijfel uw kind thuis te houden!
Het spijt me enorm dat we deze besluiten hebben moeten nemen.
Maar nogmaals: het doel is het naar huis sturen van groepen of zelfs het sluiten van de school als geheel
te voorkomen.
Ik dank u allen vriendelijk voor uw medewerking hierbij!
Met vriendelijke groeten
Philippe de Kort
Interim directeur‐bestuurder

