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Sterker worden,
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen week was door de vele afwezige leerkrachten anders dan we
gewend zijn.
I.v.m. verschillende thuisquarantaines en ziekmeldingen van leerkrachten
was er niet voor iedere groep een leerkracht. Meerdere groepen moesten
daarom een dag thuisblijven.
Dit probleem zal, ook door het enorme lerarentekort, de komende
maanden vaker gaan voorkomen.

groter worden,
groeien!

We hopen komende week wel weer op (bijna) volle sterkte aan het werk te
kunnen.

Positieve (PCR)testuitslagen, belangrijk om te melden op
school
In enkele groepen zijn kinderen positief getest op Corona. Hoe vervelend
dit ook is, ook dat zal de komende maanden vaker voorkomen. Laten we
in ieder geval hopen dat het bij iedereen samengaat met hooguit milde
klachten.
Zodra een positieve PCR-testuitslag bij ons bekend is worden ouders uit
die groep geïnformeerd zodat zij extra alert kunnen zijn op evt. klachten bij
hun eigen kind en om vervolgens te testen. In overleg met de GGD wordt
besloten wat op dat moment nodig is voor de groep (bijv. een
quarantaineplicht). Daarom is het echt heel belangrijk dat wij als school op
de hoogte zijn van positieve PCR-testen.

Wanneer blijven kinderen thuis?
Als een kind of huisgenoot positief is getest, dan blijft het hele gezin thuis.
Dat is logisch. Bij (milde) verkoudheidsklachten is het soms moeilijker te
bepalen.
Als bijlage bij dit bericht heb ik een beslisboom toegevoegd. Daarin staat
wanneer kinderen wel of niet naar school mogen komen. In bepaalde
gevallen kan het zijn dat kinderen met alleen neusverkoudheid ook thuis
moeten blijven (bijv. als er in een groep al meerdere kinderen positief zijn
getest op Corona). In dat geval wordt u apart geïnformeerd.
Er is op dit moment een nieuwe beslisboom in de maak. Deze ligt nu ter
beoordeling bij het RIVM en verwacht ik begin volgende week naar u te
kunnen sturen.
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Thuiswerk bij afwezigheid
Als kinderen thuisblijven omdat ze bijv. in quarantaine moeten of in afwachting zijn van een testuitslag
(en dus niet ziek zijn), kan het schoolwerk gewoon doorgaan.
Alle kinderen hebben een account om in te loggen bij Basispoort. De groepsleerkrachten zullen
doorgeven wat de kinderen in die situatie thuis kunnen doen. Op deze manier houden we de kans op
achterstanden zo klein mogelijk.
Wanneer een volledige groep in quarantaine moet zullen de leerkrachten overstappen op
afstandsonderwijs via Microsoft Teams. Ook hier hebben de kinderen inloggegevens van.
Als u vragen heeft over het inloggen in Microsoft Teams, Basispoort of over het thuiswerk, neem dan
contact op met de leerkracht van uw kind.

Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen
Laten we ook de komende maanden gezamenlijk op blijven trekken in deze bijzondere periode. Op
school proberen we er alles aan te doen om het onderwijs zoveel en zo goed mogelijk doorgang te
laten vinden. Ook voor de kinderen die thuis komen te zitten.
Hier hebben we ook uw hulp weer bij nodig. Zowel bij het thuiswerken als het houden aan de regels en
richtlijnen. We zullen op alle gebieden samen moeten blijven werken om het op school voor de
kinderen en de leerkrachten fijn, verantwoord en werkbaar te houden.

Aanspreekpunt de komende week
Afgelopen week was ik afwezig omdat ik in thuisquarantaine moest (mijn dochter was positief getest).
Maandag was ik nog ‘negatief’, maar gisteren kwam er bij een nieuwe PCR-test helaas ‘positief’ naar
voren. Vooralsnog heb ik geen klachten, maar ik ben ook deze week niet aanwezig op school.
Op afstand zal ik zoveel mogelijk proberen te regelen, maar ik ben dus minder goed bereikbaar.
Uiteraard kunt u zoals altijd gewoon contact opnemen met de eigen leerkracht. Zij kunnen op vrijwel
alle vragen ook antwoord geven.

Studiedag maandag 22 november
Hierbij nog een herinnering dat we morgen een studiedag hebben. Alle kinderen zijn maandag vrij.
Het team gaat zich verder scholen in Kanjertraining. Gezien de omstandigheden doen we deze
studiedag online, er is dus niemand op school aanwezig.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Maarten Lensink

