Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

Achte âlden,

4 februari 2021

In dit Skoallepraatsje:
Van de directie

Dit Skoallepraatsje zal volledig in het teken
staan van het opstarten van het onderwijis
op onze school. In dit Skoallepraatsje
zullen we proberen om zo goed mogelijk
uit te leggen hoe we het onderwijs op
school vorm gaan geven.

Algemene coronamaatregelen
Schooltijden
Klassen gescheiden houden
(cohortering)
Testen/sneltesten
Wat als de klas in quarantaine moet?
Overige informatie

In deze week is er veel gesproken over
Agenda
hoe het onderwijs verantwoord open kan
gaan. Wij zijn verheugd de kinderen volgende week weer te zien, hoewel ook bij
ons enige zorg leeft over de heropening. Laten we met elkaar zorgdragen voor
elkaar en vooral ook begrip hebben voor de zorgen die er leven.

Naast deze nieuwsbrief zorgen we ook dat het nieuwste protocol op de website
staat. Mochten er vragen of zorgen van uw kant zijn, deel deze vooral. Wel vraag
ik u om eerst goed deze nieuwsbrief en het protocol door te lezen, omdat daar
de meeste antwoorden op de vragen te vinden zijn.

Voor de spreekavonden/adviesgesrpekken zullen jullie uitgenodigd worden door
de leerkracht. Deze zullen digitaal plaatsvinden (kan via Teams van uw kind). De
tijden zullen vanwege het digitale karakter verspreid kunnen worden over de
dag/week. U kunt u t.z.t. via Parro intekenen hiervoor.
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Tot slot: door de ventilatie (lees: de ramen vaker
openen) zal het wat frisser zijn in de lokalen… Een
extra warme trui zal geen overbodige luxe zijn!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle kinderen gaan vanaf 8 februari naar school.
Wij houden ons aan de hygiënemaatregelen.
Personeelsleden en kinderen met klachten blijven thuis en laten zich testen.
Ouders beslissen over het testen van kinderen.
Bij een positieve test gaat de hele klas en leerkracht in quarantaine.
Groep 7/8 heeft andere begin- en eindtijden.
Groep 7/8 mag een mond-/neusmasker dragen, dit is niet verplicht.
Volwassenen dragen in de gangen een mond-/neusmasker.
Ouders/Externen komen niet in de school.

Hieronder vindt u de uitgebreidere versie van de maatregelen

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het
onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school
moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis
als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden
Celsius) of last van benauwdheid heeft.
• Ook leerlingen die alleen last hebben van een neusverkoudheid verzoeken
we dringend niet op school te komen, tenzij er sprake is van chronische
verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts. In het laatste geval vragen we
de ouders hierover contact op te nemen met de leerkracht.
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• Het OMT beraadt zich over het zogenaamde ‘snottenbellenbeleid’, vrijdag
komt daarover een bindend advies. Juridisch gezien mogen leerlingen met
neusverkoudheid wel komen. Wij als team hebben hier zeer grote moeite
mee, vanwege de grote risico’s om met de hele klas in quarantaine te
moeten. Vrijdag informeren we ouders over het OMT-advies hierin.
• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.
• Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te
houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te
houden. Wel gaan we in de bovenbouw groepjes clusteren om grote
uitbraken te voorkomen.
• De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk. Zie het protocol
voor uitgebreidere informatie.
• Personeel komt alleen werken na de gezondheidscheck.
• Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om
contactmomenten tussen personeel zo veel mogelijk te beperken.
• Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats.
Andere activiteiten zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand
plaats. Dit geldt ook voor de spreekavonden voor de voorjaarsvakantie.
• Er ligt een advies voor het dragen van mond-/neusmaskers voor
leerkrachten en leerlingen van groep 7/8. Van leerlingen verwachten wij dit
niet, we maken kleinere groepen in de klas en gaan vanuit de klassen
rechtstreeks naar buiten. Mochten ouders willen dat hun kind een mond/neusmasker draagt, dan kan dat en verzorgen ze deze zelf.
• Personeelsleden maken zelf een keuze in het wel of niet dragen van mond/neusmaskers voor de klas. In de gezamenlijke ruimtes dragen alle
volwassenen mond-/neusmaskers.
• In de klassen hangen CO2-meters om de luchtkwaliteit te monitoren.
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• Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en
eindtijden.
• Groep 7/8 komt binnen tussen 8:20 en 8:25 uur. Zij verlaten de school
tussen 14:20 en 14:25 uur.
• Groep 1 t/m 6 komt ieder via de eigen ingang binnen tussen 8:25 en 8:30
uur.
• Groep 1 t/m 6 is vrij om 14:30 uur.
• Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.
• Ouders brengen hun kind tot aan het schoolhek (dichtste bij eigen ingang).
Houd te allen tijde 1,5 afstand van elkaar en voorkom groepsvorming, het
advies is om bij het schoolhek een mond-/neusmasker te dragen.
• Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en
gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.

Wat is cohortering? Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door
afstand te houden, pleit het RIVM voor cohortering. Cohortering betekent dat
leerlingen worden ingedeeld in kleinere groepen en het beperken van contact
tussen deze groepen. Cohortering is een dringend advies en draagt bij aan het
tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.
• Vanaf groep 5 zullen we de leerlingen in de klas in vaste groepjes plaatsen
die onderling niet zullen wijzingen. Op het schoolplein laten we de vaste
groepjes los.
• In de onderbouw zien wij cohortering niet als optie. Groep 1 t/m 4 blijft 1
geheel.
• Buitenspelen zal met de eigen groep gebeuren. Eventueel wordt het
schoolplein daarbij in zones verdeeld.
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• Voor onderwijspersoneel geldt op dit moment dat zij voorrang krijgen bij
het testen. Sneltesten voor personeel zijn voorlopig niet beschikbaar.
• Kinderen die door de GGD worden gezien als ‘nauw contact’ of ‘overig
contact’ vanuit bron- en contactonderzoek, worden geadviseerd om
getest te worden (op een GGD locatie).
• Ouders houden te allen tijde de toestemming en regie in het testen van
hun kind. Wil een ouders zijn of haar kind niet laten testen, dan zal de
quarantaine verlengd worden met 5 dagen.
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de
instructies van de GGD.
• Alle nauwe contacten gaan in quarantaine. Dit geldt nu ook voor alle
kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als
een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat.
• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich zo snel mogelijk (met
klachten) en op dag 5 (ook wanneer er geen klachten zijn) na het laatste
contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat. Zonder
test wordt de quarantaine verlegd met nog 5 dagen. Hierbij zijn de GGDinstructies leidend.

• Als school houden we ons aan de privacy-wetgeving, we communiceren niet
met naam en toenaam zonder toestemming van de betrokken personen.
• In het geval van quarantaine zullen wij als school op zeer korte termijn
overstappen op afstandsonderwijs zoals in de afgelopen weken.
• Noodopvang vervalt bij quarantaine.
• Bij afwezigheid van de leerkracht zullen we vervangen indien mogelijk.
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• Leerlingen druppelen mogelijk weer terug naar
school na negatieve testuitslagen vanaf dag 5, maar
leerlingen kunnen ook langer in quarantaine blijven
wanneer ze klachten hebben of niet getest zijn. We
verzorgen alleen volledig thuisonderwijs bij
quarantaine van de hele klas. Na 5 dagen stappen
we over op gedeeltelijk thuisonderwijs, zoals in de
periode voor de lockdown (of wat haalbaar i.c.m.
fysiek onderwijs).

• De gymlessen zullen voorlopig buiten op het plein/grasveld gegeven
worden.
• De CITO-toetsen (LVS) worden voorlopig niet afgenomen. We oriënteren
ons op de mogelijkheid dit eind maart te doen.
• Voor jarigen geen rondgang door de school. Trakteren in eigen klas mag,
met voorverpakte (vanuit de winkel) traktaties.
• Externen zijn niet welkom in de school. We maken een uitzondering voor
medisch personeel en dringende ondersteuning in de leerlingenzorg.
• De spreekavonden zullen digitaal plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging van de leerkracht via Parro.

8 februari
15 en 16 febr.
15 en 16 febr.
22-26 febr.

Start fysiek onderwijs
Spreekavonden (digitaal)
Adviesgesprekken groep 8 (digitaal)
Voorjaarsvakantie
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