Eelde, 17 februari 2022

Beste ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft deze week besloten dat er flinke versoepelingen van de
coronamaatregelen komen. Met deze brief informeren wij u over wat de
versoepelingen voor onze school betekenen.
Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor alle medewerkers, ouders en
verzorgers. Dankzij de enorme inzet van het personeel heeft het onderwijs de
afgelopen periode zoveel als mogelijk doorgang kunnen vinden. Het heeft veel
energie gekost. Veel dank daarvoor aan eenieder.
Ook ouders en verzorgers willen we bedanken voor het begrip, de flexibiliteit en
medewerking in de afgelopen tijd.
We zijn blij dat er versoepelingen op de scholen mogelijk zijn. Toch is de situatie
daarmee op de scholen nog niet weer normaal. Er zijn nog steeds erg veel
besmettingen. Corona zal ook de komende tijd invloed hebben op ons dagelijks
leven en dus ook op school. Dit betekent dat er op school omstandigheden
kunnen zijn waardoor we moeten besluiten om een versoepeling terug te draaien.

Na de voorjaarsvakantie:
• gelden nog steeds de basismaatregelen (regelmatig handen wassen,
hoesten in de elleboog en voldoende ventileren)
• mogen kinderen met milde klachten naar school als zij een negatieve
(thuis)test hebben
• zijn er geen gespreide pauzes en cohorteringen meer nodig; dit betekent
dat we weer groepsdoorbrekend gaan werken
• geldt geen dringend advies meer voor het gebruik van mondkapjes
(personeel of leerlingen die een mondkapje wil blijven dragen zijn vrij om
dat te doen)
• vervalt de anderhalve meter maatregel op school

• blijft het dringende advies voor leerlingen vanaf groep 6 en
onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen; personeel
en leerlingen krijgen deze testen van school
• houden we vast aan de regel dat ouders met brengen en halen niet in de
school komen
• communiceren we niet langer over individuele besmettingen van leerlingen
in een groep, behalve wanneer er sprake is van een uitbraak (meer dan 5
besmettingen)
• communiceren we aan ouders van de betreffende groep wanneer een
leerkracht positief is getest
• zal het blijven voorkomen dat, als gevolg van het tekort aan invallers, een
groep bij afwezigheid van de leerkracht geen onderwijs kan krijgen

Namens het team wens ik iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie.

Met vriendelijke groet,

Leonie Magnin

