CORONA-UPDATE d.d. 27 november 2021
Beste ouders,
Even een “corona-update” naar aanleiding van de persconferentie van de regering
gisteravond. We zitten er aan één kant allemaal niet op te wachten, maar tegelijk
voelen we ook wel aan de andere kant dat er “iets” moet gebeuren. Elke maatregel
vanuit de overheid, vanuit Prohles, vanuit de school, valt ook weer aan te vechten
natuurlijk. Voor- en ook nadelen zijn er meestal. De intentie is in ieder geval dat onze
school in alle opzichten een zo veilig mogelijke school blijft, waar het voor uw kind
goed toeven is. En dan moeten we er ook bij zeggen: … binnen de gegeven situatie
met alle mogelijkheden en ook onmogelijkheden.
De Primair-Onderwijs-Raad heeft gisteravond al een aantal maatregelen voor het
onderwijs duidelijk op een rijtje gezet. ( https://www.poraad.nl/nieuws-enachtergronden/scholen-blijven-open-aanvullende-maatregelen-nodig )
Dit betekent in ieder geval de komende 3 weken voor onze school:
> Alle leerlingen vanaf groep 6 en volwassenen in de school dragen een mondkapje
bij staan en lopen buiten het klaslokaal of “bijlesruimtes”, omdat we weten dat de
meeste besmettingen plaatsvinden door de 10-tot-14-jarigen.
> Wilt u met klem tegen uw kind in groep 6, 7 of 8 zeggen dat hij of zij geen “gekke
dingen” met de mondkapjes doet? We denken dan aan expres wegschieten van een
kapje d.m.v. de elastiekjes aan het kapje of het “voor de grap” een mondkapje in het
gezicht duwen bij een ander. Als wij dit zien, wordt dit streng gestraft met een timeout buiten de groep en nablijven.
> Vooralsnog is wat ons betreft maandag een “gezichtsscherm” (een stevig stuk
doorzichtig plastic schermpje aan een band om het hoofd of een bril, dat het hele
gezicht bedekt) ook toegestaan. Dit om de hele discussie over “schadelijke stoffen die
wellicht in mondkapjes kunnen zitten” voor te zijn. Dit kan later maandag mogelijk
worden overruled door het bestuur. We houden u op de hoogte.
> Handhaving van de mondkapjesplicht in de gangen gebeurt waar mogelijk door de
(betaalde) medewerkers zonder groep.
> Onder (vrijwillige) medewerkers vallen ook de overblijfkrachten en de conciërge.
Vooralsnog is er dus overblijven. De overblijvende kinderen van groep 1 en 2 gaan in
de aula lunchen. De overblijvende kinderen van groep 3 t/m 8 gebruiken hun lunch in
het lokaal en worden door de overblijfkrachten opgehaald om buiten te spelen. Als

het weer dit niet toelaat, blijven de kinderen bij hun eigen tafel tekenen, knutselen,
lezen of computeren.
> We verzoeken u met klem waar mogelijk om uw kind thuis te laten lunchen. Ook dit
zou later maandag kunnen worden overruled door het bestuur als wordt besloten tot
een noodcontinurooster.
> Ouders kunnen helaas niet meer in de school voor i.i.g. de komende drie weken.
> Wilt u waar mogelijk uw kind alleen naar school laten komen en alleen naar huis
laten gaan?
> Waar dit niet mogelijk is, vragen we u uw kind door één volwassene te laten
brengen en halen. Uiteraard houdt u ook buiten de 1,5 meter in de gaten. (Maar dat
deden veel ouders gelukkig ook al.)
> Leerlingen maken alleen gebruik van hun eigen in- en uitgang.
> Teamleden blijven zo veel mogelijk in hun klaslokaal en houden zelf waar maar
mogelijk de 1,5 meter in de gaten.
> Alle vergaderingen en bijeenkomsten worden online gehouden en het voor- en
nawerk voor de lessen doet een teamlid zo veel mogelijk thuis. Dat betekent dat een
teamlid beperkt telefonisch bereikbaar is via de schooltelefoon. Wilt u zo daarom veel
mogelijk de parro-app gebruiken?
> Het thuishouden bij klachten is strenger geworden. Ook (snip)verkouden kinderen
moeten thuis gehouden worden. We zullen echt niet bij elk hoestje of loopneusje
bellen of u uw kind komt halen, maar we bellen wel als we duidelijk zien en merken
dat uw kind snipverkouden is. Dat was uw kind hoogstwaarschijnlijk om 8:30 uur ’s
morgens dan ook al. En we bellen ook als uw kind in de loop van de dag echt
behoorlijk verkouden is geworden.
> We proberen zo veel mogelijk te ventileren in een klaslokaal. In ieder geval een
minuut of tien voor en na schooltijd en in de pauzes. Onder schooltijd is het wat
lastiger, omdat het steeds kouder wordt buiten. En dan krijg je weer sneller
verkouden kinderen naar mate ze dichter bij het raam zitten.
> Het crisisteam Prohles komt hoogstwaarschijnlijk maandagmiddag met richtlijnen
die voor alle scholen van de stichting Prohles moeten gaan gelden. We houden u op
de hoogte.
Met een hartelijke groet,
Kees Westhuis

