Pesse, 03-11-2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Gisteravond heeft er een vervroegde Corona-persconferentie plaatsgevonden. In deze brief stip ik
kort aan welke gevolgen dat heeft voor onze school en ons onderwijs. Die lijken enigszins mee te
vallen. De hieronder genoemde maatregelen gaan in per morgen, 04-11-2021.
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Alle volwassenen houden (weer) 1,5 meter afstand van elkaar.
Handen worden bij binnenkomst nog steeds ontsmet.
Onze personeelsleden en studenten dragen bij verplaatsing in de gangen van de school een
mondkapje over neus en mond. Eenmaal op ‘plaats van bestemming’ en tijdens het lesgeven
mag het mondkapje weer af.
Ouders en externen blijven, mits volledig klachtenvrij, welkom in de school. Het dragen van
een mondkapje over de mond én neus is daarbij verplicht.
Oudergesprekken over/met leerlingen mogen op school plaatsvinden, mits de 1,5 m regel
kan worden gewaarborgd en er mondkapjes worden gedragen.
Ouderavonden in grotere groepen (bijvoorbeeld de zakelijke ouderavond) kunnen hierdoor
helaas voorlopig niet in ons schoolgebouw plaatsvinden, omdat we dan de 1,5 meter tussen
volwassenen niet kunnen waarborgen. Er zal in dat geval gekeken worden naar een passende
oplossing. Dit is maatwerk.
Leerlingen die lichte verkoudheidsklachten (snotneus, af en toe hoesten, géén koorts) zijn
welkom op school, MITS er zeker is dat zij het Coronavirus niet bij zich dragen. Die zekerheid
is alléén te verkrijgen door een test bij de GGD-teststraat. Veelal zal dit de PCR-test zijn. U
kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken: 0800-1202.
Leerlingen die in nauw contact geweest zijn met iemand die Corona blijkt te hebben blijven
thuis. Er vindt vervolgens overleg plaats tussen school, GGD en ouders. Er wordt per geval
bekeken hoe vervolgens te handelen. Dit is en blijft maatwerk. Wij volgen hierbij het advies
van het GGD-scholenteam op.
Leerlingen die positief getest zijn blijven thuis. Er vindt vervolgens overleg plaats tussen
school, GGD en ouders. Er wordt per geval bekeken hoe vervolgens te handelen. Dit is en
blijft maatwerk. Wij volgen hierbij het advies van het GGD-scholenteam op.

Als personeelsleden Coronagerelateerde (verkoudheids)klachten ontwikkelen, moeten zij, ondanks
eventuele vaccinatie, ook nog steeds getest worden en tot de testuitslag bekend is thuisblijven. Er is
op het moment nagenoeg geen inval meer beschikbaar. Het risico dat als gevolg daarvan opnieuw
een hele klas naar huis moet worden gestuurd, blijft onverminderd groot. Wij proberen dat als team
zo goed mogelijk op te vangen, maar vragen u tegelijkertijd (nogmaals) om in uw netwerk alvast een
noodplan voor te bereiden voor snelle opvang van uw kind(eren) als deze situatie zich onverhoopt
toch voordoet.

In alle gevallen geldt dat we een beroep doen op het ‘gezonde boerenverstand’ van iedereen. Zo
zorgen we er samen zo veel mogelijk voor dat er geen hele klassen in quarantaine hoeven te gaan of
naar huis gestuurd hoeven te worden. Bij twijfel graag even overleg met school (Ilona); samen weten
we meer dan alleen.
Tips:
-

Er wordt goed geventileerd in de school. Met de koude periode op komst is het aan te raden
uw kind lekkere warme kleding aan te trekken of met ‘laagjes’ kleding te werken.
Door de huidige grote drukte bij de GGD kan het lang(er) duren voor u een testuitslag
ontvangt. Als u online een testafspraak maakt voor uw kind, is een Corona-uitslag meestal
veel sneller beschikbaar. Als u inlogt kan u deze namelijk onmiddellijk inzien, ’s avonds
bijvoorbeeld. Hiervoor is het wel nodig dat uw kind een eigen DigiD heeft. Hij/zij kan dan ook
weer sneller naar school bij een negatieve uitslag. Het is handig om deze alvast aan te
vragen: DigiD | DigiD aanvragen of activeren. Heeft uw kind nog geen eigen DigiD? Geen
probleem. Dan wordt u door de GGD persoonlijk geïnformeerd over een testuitslag.

Hartelijke groet, Ilona van Leuveren
Directeur obs De Posthoorn

