27 februari 2022
Versoepelingen na de voorjaarsvakantie
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De overheid heeft voor de voorjaarsvakantie versoepelingen aangekondigd en daar zijn wij blij mee!
We zetten voor u op een rijtje wat die versoepelingen voor u en uw kind betekenen.
De versoepelingen na de voorjaarsvakantie:
• Uw kind is welkom op school als hij/zij geen klachten heeft. Ook als uw kind in contact is
geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.
• Uw kind is welkom op school als hij/zij af en toe hoest of bekende luchtwegklachten als
astma of hooikoorts heeft. Is uw kind naast deze klachten benauwd of heeft uw kind koorts?
Dan blijft hij/zij wel thuis.
• Heeft uw kind (milde) klachten? (dit geldt ook voor een snotneus of een beetje verkouden)
o Dan blijft hij/zij thuis en laat zicht testen door de GGD of doet een zelftest.
(Voor alle kinderen van de school zijn er, op aanvraag, 2 zelftesten per kind/per
week beschikbaar gesteld)
o Uw kind blijft thuis, totdat de testuitslag bekend is.
o Is de test negatief? Dan kan uw kind naar school komen.
o Is de test positief? Dan blijft uw kind thuis en gaat in quarantaine. Uw kind gaat dan
vijf dagen in isolatie en mag weer naar school als hij/zij 24 uur na deze 5 dagen, geen
klachten meer heeft.
• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.
• Kinderen uit groep 6, 7 en 8 en leerkrachten hoeven geen mondkapje meer te dragen op
school.
• Op school zijn er geen verplichte looproutes meer.
• U bent als ouder/verzorger ook weer welkom binnen onze school op aanvraag en/of op
uitnodiging, met uitzondering van 's morgens voor school. Dat blijft het moment dat de
kinderen zelfstandig naar binnen mogen.
• U krijgt aankomende week bericht hoe de rapportgesprekken georganiseerd worden.
Het dringende advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 om twee keer per week een zelftest te doen,
blijft. Daarnaast blijven de basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende
ventileren natuurlijk ook gelden.
Heeft u vragen? Stel ze gerust!
De leerkracht van uw kind en ik staan graag voor u klaar als u vragen heeft.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Ingrid Heins

