Hoogeveen, 12 augustus 2020
Betreft: vervolg coronamaatregelen bij de start van het schooljaar 2020 - 2021

Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van de Bijeen scholen,
Allereerst hopen we dat u de zomervakantie gezond kunt afsluiten. Gezondheid houdt ons allemaal
bezig, zeker in deze bijzondere tijd. Het tweede deel van het afgelopen schooljaar stond in het
teken van Corona en de maatregelen die we moesten treffen om zo gezond en veilig mogelijk met
elkaar om te kunnen gaan.
Nu staat het nieuwe schooljaar voor de deur en weten we ook dat we nog niet van Corona af zijn.
Allereerst blijven we, voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen, ouders en medewerkers in
grote lijnen het protocol van 10 juni volgen. Daarbij hebben we wel wat verruiming gevonden op
een aantal punten.
In deze brief zetten we de kleine aanpassingen op een rij, met het verzoek aan u om deze wel ter
harte te nemen. Uiteindelijk doen we de dingen met een belangrijk doel: ons gezamenlijk sterk
maken tegen Corona en waar mogelijk voorkomen dat we de maatregelen weer moeten
aanscherpen.
De aandachtspunten die we willen benadrukken als aanvulling op het bestaande protocol zijn de
volgende:
Quarantaine
Bent u minder dan 2 weken geleden in een gebied geweest met code oranje (binnen of buiten
Nederland) dan vragen we u om uw kind te laten testen en/of 14 dagen quarantaine in acht te
nemen, tenzij het RIVM anders gaat adviseren. We vertrouwen hierbij op uw eigen
verantwoordelijkheid.
Ouders in de school
We blijven bij de regel dat ouders en kinderen afscheid nemen bij het hek en ook buiten het hek op
de kinderen wachten.
Ouders mogen alleen in de school komen als zij een afspraak hebben. Wilt u naar binnen, dan moet
u dus telefonisch een afspraak maken.
Bij binnenkomst noteert u uw gegevens en geeft aan klachtenvrij te zijn (triage). Dit moet elke keer
als u in de school komt.
Scholen bepalen zelf of de ruimtes in de school geschikt zijn om, met in achtneming van de RIVMmaatregelen, meerdere ouders toe te laten.
De kinderen
De scholen hoeven zich niet meer strikt te houden aan het apart houden van de groepen kinderen.
Wel is afgesproken dat de groepen verdeeld worden over de verschillende ingangen.
Scholen bepalen zelf of zij meerdere groepen mengen bij activiteiten/ pauzes of deze voorlopig nog
afzonderlijk laten.
Gymmen
De sporthallen mogen na de vakantie weer gebruikt worden. Sportevenementen mogen op of direct
bij het schoolterrein (met de eigen school) georganiseerd worden.

Trakteren
Trakteren mag, mits het gaat om een (in de winkel) voorverpakte traktatie.
En daarnaast blijven natuurlijk de landelijke maatregelen van kracht:
-

houd 1,5 meter afstand en schud geen handen
was je handen regelmatig
hoest en nies in je elleboog
bij verkoudheidsklachten, koorts: blijf thuis, laat je (kind) testen

En nu. . .
De ervaring voor de vakantie heeft ons geleerd dat u de maatregelen in en rondom de school
respecteert en zich daar ook aan houdt. Dat geeft ons ook het vertrouwen dat we in de periode die
komt weer op uw medewerking kunnen rekenen. Bedankt daarvoor!!
U zult in de komende week ook van de school van uw kind(eren) weer allerlei informatie krijgen
over het komende jaar. Dat is krachtig, want ook in lastige omstandigheden is het belangrijk om
onverminderd de schouders eronder te zetten. Tegelijk weten we dat een situatie maar zo kan
veranderen. We hopen dat we samen op de goede weg zijn, maar misschien zullen we op enig
moment toch een pas op de plaats moeten maken of wellicht even een stap terugdoen.
Dat kunnen we samen opbrengen, dat heeft u, dat hebben de kinderen én dat hebben onze
medewerkers dubbel en dwars bewezen.
Laat dus boven alles het vertrouwen in elkaar leidend blijven in deze onzekere periode.
Wij wensen onze leerlingen op alle scholen een fijn en goed begin van het schooljaar!
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