Hoevelaken, 6 januari 2022

Betreft: Coronamaatregelen vanaf maandag 10 januari

Beste ouders en verzorgers,
Laat ik beginnen u allen een gelukkig nieuwjaar toe te wensen! Ik hoop dat u en uw
kinderen hebben genoten van de Kerstvakantie en dat het jaar 2022 een rustig en fijn
jaar zal worden.
Het jaar begint gelukkig goed: de scholen gaan weer open! De kinderen gaan maandag
10 januari dus weer gewoon naar school. Daar zijn we allemaal erg blij mee! Wel gelden
er nog steeds belangrijke Coronamaatregelen. Informatie over de maatregelen vindt u in
deze brief.
Ik hoop dat, door ons allemaal aan deze maatregelen te houden, de lessen aan uw
kinderen weer zonder onderbrekingen kunnen plaatsvinden.

Met vriendelijke groeten,
Philippe de Kort
Interim directeur- bestuurder
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Hieronder vindt u de maatregelen, die vanaf maandag 10 januari weer gaan
gelden.
Ouders
•

Kinderen worden door niet meer dan één ouders gebracht en gehaald.

•

Ouders wordt gevraagd een mondkapje te dragen bij het brengen en halen van
hun kinderen.

•

We vragen u daarbij nogmaals zelf goed te letten op het houden van 1,5 meter
afstand van andere volwassenen. Uiteindelijk bent u hier zelf verantwoordelijk
voor.

•

We vragen u bovendien dringend direct na het afzetten van de kinderen zelf weer
te vertrekken.

•

De ouders van kinderen van de Hamsters mogen het plein wel betreden (met
mondkapje).

•

Ouders blijven geheel buiten de school. Dit geldt helaas ook voor hulpouders.
Dus ook activiteiten als koken en lezen met de kinderen gaan voorlopig nog niet
door.

•

Ook het aansluiten bij verjaardagskringen (meestal in de onderbouw) kan
voorlopig niet plaatsvinden.

•

Eventuele oudergesprekken zullen via Teams gevoerd worden.

•

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.

Leerlingen
•

Kinderen komen de school binnen via de ingang van hun eigen bouw. Heeft het
lokaal een eigen buitendeur, dan wordt die gebruikt. De Flamingo’s en de Vossen
gebruiken de deur van de middenbouw.

•

Op school wordt alleen in de eigen stamgroepen gewerkt. Het mengen van
groepen, het groepsdoorbrekend werken of andere wijzen van werken waarin
kinderen uit verschillende stamgroepen worden samengevoegd of samenwerken,
stellen we voorlopig uit.

•

Kinderen kunnen op de gang werken. Dit gebeurt echter alleen in de directe
nabijheid van het eigen lokaal en op een vaste zitplaats.

•

Er vinden geen vieringen plaats, anders dan in de eigen stamgroep

•

Leerkrachten zien erop toe dat alle kinderen hun handen wassen bij de start van
de dag, na de ochtendpauze, na de middagpauze en na toiletgang.

•

Leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5
meter afstand te houden van elkaar en van leerkrachten.
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Wat te doen bij klachten
•

Kinderen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.

•

Ook leerlingen met milde neusverkoudheid blijven thuis en zich laten testen bij de
GGD-teststraat.

•

In alle gevallen geldt: bij twijfel blijven de kinderen thuis. U kunt uw kind laten
testen om te weten of er sprake is van Corona.

•

Wordt uw kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind
ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is.

•

Als aanvullende maatregel blijven alle kinderen van het gezin thuis, wanneer een
gezinslid getest wordt en zolang de uitslag hiervan nog niet bekend is.

•

Wanneer leerlingen om deze redenen thuis blijven, krijgen zij les op afstand.

•

Bij een positieve uitslag in het gezin blijft het hele gezin thuis en ontvangen wij
graag een bericht.

Mondkapjes
•

Ouders dragen een mondkapje bij het brengen en halen van hun kinderen.

•

Alle volwassenen (dus ook personeelsleden) dragen vanaf binnenkomst een
mondkapje bij verplaatsing in de school, behalve in de lokalen. De mondkapjes
kunnen afgedaan worden als iemand gaat zitten.

•

Kinderen van de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) wordt geadviseerd een
mondkapje te dragen vanaf binnenkomst en bij verplaatsing in de school, behalve
in de lokalen. De mondkapjes kunnen afgedaan worden als iemand gaat zitten.

•

Mondkapjes worden in de lokalen niet verplicht gedragen. Iedereen is echter vrij
om de keuze te maken dit wel te doen.

Zelftesten
•

Personeelsleden wordt geadviseerd om tweemaal in de week preventief te testen.
Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden
beschouwd.

•

Ook alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om thuis, onder
begeleiding van de ouders, tweemaal in de week preventief te testen.
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