Donderdag 22-10-2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Ook in onze regio komen steeds meer gezinnen in aanraking met Corona. Om onze school open te
kunnen houden, is het van het grootste belang om zo veilig mogelijk te blijven werken.
Afgelopen week heeft de PO-raad opnieuw een aantal wijzigingen in de protocollen voor Corona
aangebracht.
- Ons wordt geadviseerd dat ouders/verzorgers zoveel mogelijk buiten het schoolgebouw blijven en
we willen u erop blijven wijzen om ten alle tijden de 1,5-meterafstand te bewaren.
- Voor groepsactiviteiten in de school zoals bijv. vieringen en musicals geldt het dringende advies om
dit te organiseren met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden. Hierbij dienen de
personeelsleden onderling 1,5 meter afstand te handhaven.
Dit heeft met ingang van maandag 26 oktober volgende gevolgen voor de Posthoorn:
- Activiteiten IN de school waarbij externen betrokken zijn, die niet direct noodzakelijk zijn voor het
primaire proces, worden voorlopig opgeschort.
- De Plusgroep zal vanaf 28 oktober online gaan plaatsvinden. Over het precieze hoe en wat worden
de betreffende ouders nog verder geïnformeerd.
- Slechts bij hoge uitzondering vinden oudergesprekken, tot nader bericht, nog op school plaats.
Ontmoetingen zijn telefonisch of digitaal. Helaas....
- De enkele externe of ouders die nog wel in school komt, wordt gevraagd om naast de gebruikelijke
maatregelen, ook een mondkapje te dragen.
- Er worden dit jaar geen lampionnen gemaakt met onze leerlingen. We willen geen precedent
scheppen dat het in deze Coronatijd veilig zou zijn om langs diverse deuren te gaan met Sint
Maarten.
- Overblijfouders komen niet meer IN de school. Wel verzorgen zij, net als anders, pleinwacht tussen
12.15-13.00 uur. De schooltijden blijven ongewijzigd.
We hopen natuurlijk dat er spoedig betere tijden volgen. Op dit moment ziet het daar nog even niet
naar uit. We rekenen op uw begrip en kunnen niet wachten tot deze periode tot het verleden zal
behoren.

Hartelijke groet, Ilona van Leuveren

