
 

 

 

Slagharen, 28-11-2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren heeft er een Corona persconferentie plaatsgevonden. We zijn als school blij 

dat er is besloten dat de scholen tot nu toe open blijven. Wel moeten wij extra 

maatregelen treffen.  

Hieronder vindt u de maatregelen n.a.v. de persconferentie die vanaf maandag 29 

november gelden. 

 

1. Brengen/halen 

Kinderen komen alleen naar school of worden door 1 ouder gebracht/gehaald.  

Als u met de auto komt, graag parkeren op de parkeerplaats Noorderslag. Niet voor 

de school! Er ontstaan zeer gevaarlijke verkeerssituaties. 

Zet uw kind af en vervolg uw route naar huis/werk. 

Kinderen uit groep 1-2 en groep 3 worden op het plein ontvangen en gaan met de 

leerkracht naar binnen. Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gaan direct naar binnen, 

wanneer zij op school komen (deze regel is zoals we het tot nu toe steeds doen). 

De kinderen reinigen hun handen, nadat zij hun jas e.d. in het kluisje hebben 

gedaan. 

 

2. De anderhalve meter maatregel en ventilatie 

Medewerkers houden waar mogelijk de anderhalve meter afstand van elkaar. De 

kinderen hoeven geen anderhalve meter afstand van elkaar en van de 

medewerkers te houden. Wel is er afstand vanaf het bureau van de leerkrachten tot 

de leerlingen en mogen de leerlingen niet meer aan het bureau van de leerkracht 

en aan het toetsenbord/touchscreen zitten. 

Wij zijn heel goed in staat om de ventilatie optimaal te houden. Dit vanwege ons 

nieuwe ventilatiesysteem. Daarnaast ventileren de leerkrachten hun klas extra als er 

een pauze is en als de school uit is. 

 

3. Bij verkoudheidsklachten, een positieve zelftest, of een positieve test van een 

huisgenoot blijven kinderen en medewerkers thuis 

Ook bij milde klachten als een loopneus, keelpijn, hoofdpijn en hoesten vragen wij 

om thuis te blijven en te testen bij de GGD.  

 

4. Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 dragen op de gang een mondkapje 

Medewerkers en kinderen uit de groepen 5 t/m 8 dragen op de gang een 

mondkapje, wanneer zij zich door de school bewegen. 

 

5. Kinderen uit groepen 6 t/m 8 doen 2x per week preventief een zelftest 

Medewerkers en kinderen uit de groepen 6 t/m 8 wordt gevraagd om preventief 2x 

per week een zelftest te doen. De overheid gaat deze zelftesten leveren aan 

scholen. Dit kan enkele weken op zich laten wachten, helaas. 

 

6. Pauzes en looproutes 

In de school worden looproutes aangegeven. 

De verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden. De kinderen mogen wel 

op het leerplein werken, allen aan de eigen tafel van de groep waar zij inzitten. 



 

Tijdens de pauzes gaan de klassen in een vaste rij naar buiten en later weer naar 

binnen. De groepen moeten daarbij op elkaar wachten, totdat de groep die naar 

binnen gaat in de klas is. 

Wij kiezen er voor de pauzes gezamenlijk voor alle groepen te houden en wel om de 

volgende argumenten: 

1. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kinderen veel emotionele schade 

ondervinden als zij gescheiden worden van andere kinderen. 

2. De leerkrachten komen niet aan een pauze tussentijds toe. De werkdruk is 

enorm onder de leerkrachten op dit moment, omdat zij onder andere zowel 

fysiek als online les moeten geven. 

3. Er is geen maatregel voor buiten samen in groepen tot 17.00 uur. 

(buitensporten tot 17.00 uur kunnen ook doorgaan) 

 

7. Hygiëne  

Iedereen wast bij binnenkomst zijn handen en ook voor het eten en na een 

toiletbezoek. 

Elke dag worden de toiletten door de schoonmaak gereinigd. Tussendoor maakt de 

conciërge de toiletten nog een keer schoon (ook deze maatregel hebben wij steeds 

in acht gehouden) 

 

8. Geen externen in de school 

Er komen geen externen binnen de school, tenzij het om lesgevende taken of 

ambulante gesprekken gaan, die niet online kunnen, zoals bijvoorbeeld de externe 

ondersteuners, de stagiaires, de ambulante medewerkers enz. 

Voor hen gelden uiteraard de genoemde regels. Zodra de 

lesgevende/ondersteunende taak is afgelopen, verlaten zij het gebouw. 

Oudergesprekken vinden online plaats, tenzij het om dringende reden niet anders 

kan, dan alleen op uitnodiging van de leerkracht, directie of interne begeleiding. 

 

8. Wanneer contact opnemen met school 

Heeft u twijfels over wel/niet naar school, neem dan contact op. Wanneer er corona 

is geconstateerd binnen het gezin, neem dan zo spoedig mogelijk contact op. Zo 

kunnen wij als school snel handelen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Al met al wordt het er niet gemakkelijker op, maar wij blijven vragen om uw 

medewerking en begrip.  

 

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons te zoeken. 

Wilt u deze brief met uw kinderen bespreken en wat voor hen van belang is? 

  

Hartelijke groet, 

namens het team, 

 

Ingrid Heins 


