Veenendaal, 5 februari 2021

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Een periode van ruim vijf weken thuisonderwijs zit er na deze week op. D.V. maandag 8 februari a.s. verwachten wij
de kinderen weer op school. Volgende week breekt er weer een nieuwe fase aan voor de leerlingen en leerkrachten.
Allereerst willen wij iedereen hartelijk bedanken. Het is indrukwekkend om te zien en te horen hoe er thuis gewerkt is
aan het schoolwerk. Met elkaar hebben we geprobeerd om deze crisissituatie zo goed mogelijk vorm te geven.
Maandagmorgen verwachten wij alle leerlingen weer op school, maar het is geen gewone situatie.
De basisscholen mogen weer open, maar er is ook sprake van de komst van een derde golf. Dat maakt dat we
zorgvuldig en voorzichtig moeten zijn.
Daarom is het erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de komende periode.
Wij willen de richtlijnen volgen die aan de scholen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn voorgeschreven.
Het openen van de scholen kan alleen als iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.
Als alle ouders en verzorgers hier op een goede manier mee omgaan, kunnen we de risico's zoveel mogelijk beperken.
We willen u daarom dringend vragen om hiermee heel serieus om te gaan.
Als een kind klachten heeft, mag het echt niet naar school. Dit brengt het onderwijs aan de hele groep in gevaar.
Hierdoor kunnen leerkrachten ziek worden of een groep in zijn geheel in quarantaine moeten.
Naast de bekende hygiënemaatregelen en de afstandsregel zijn er enkele onderwerpen waarover we u nieuwe
informatie geven. Ze zijn hieronder per onderwerp voor u opgeschreven.
1. Gezondheid, testen en quarantaine:
 Kinderen die klachten hebben die kunnen wijzen op het Coronavirus mogen niet naar school. Er volgt nog een
actuele beslisboom, maar die is nog niet gereed voor het onderwijs. Bij twijfel blijft uw kind thuis.
 U kunt uw kind laten testen bij de GGD. Dat is niet verplicht, maar wel erg wenselijk.
 Als een kind of een ander gezinslid getest is, blijft dit kind thuis tot de uitslag binnen is.
 Als de testuitslag positief is, gaat het hele gezin 5 dagen in quarantaine of thuisisolatie. Na 5 dagen mogen ook de
overige gezinsleden getest worden. De GGD informeert u hierover.
 Als een kind een positieve testuitslag heeft, kan de GGD besluiten dat de gehele klas in quarantaine moet. U krijgt
daarover bericht van school.
 Als de groep in quarantaine moet, zal dit altijd zijn vanaf de volgende schooldag. Als u uw kind zelf op wilt halen van
school, mag dat uiteraard.
 Alleen kinderen die een negatieve testuitslag hebben, mogen na vijf dagen na het laatste contact met de persoon die
een positieve testuitslag had weer naar school komen. Als uw kind niet getest is, duurt de quarantaine of thuisisolatie
minimaal 10 dagen.
 Als de gehele groep in quarantaine moet, zal de leerkracht thuisonderwijs geven.
 Als een kind individueel in quarantaine moet, zal de leerkracht met u afspraken maken over het thuisonderwijs. Het
is voor leerkrachten niet mogelijk om zowel fysiek als thuisonderwijs te geven.
 Mondkapjes zijn voor leerlingen niet verplicht.
2. Thuisonderwijs en Noodopvang:
 Thuisonderwijs is alleen mogelijk als de gehele groep in quarantaine moet. Als een leerling individueel in quarantaine
moet, zal de leerkracht daarover contact met u opnemen. Er is mogelijkheid om op bepaalde momenten deel te
nemen aan het onderwijs via Google meet, maar u zult als ouder zelf ook het thuisonderwijs moeten vormgeven.
Hierover worden de werkgevers nog door de regering geïnformeerd.
 Er is vanaf 8 februari a.s. geen noodopvang meer mogelijk op school.

3. Onderwijs op school:
 De scholen gaan maandag 8 februari a.s. weer open. Er is sprake van leerplicht. Kinderen zijn daarom verplicht om
naar school te komen als zij geen klachten hebben die wijzen op het Coronavirus.
 Wilt u maandag alle materialen die van school zijn, meegeven aan uw kind(eren)? We hebben die nodig op school.
 De gymlessen mogen doorgaan. De leerkrachten laten weten wanneer de kinderen gymles hebben.
 Tot de voorjaarsvakantie wordt door de leerkrachten gekeken naar de opbrengsten van het onderwijs in de
afgelopen vijf weken. Na de voorjaarsvakantie wordt gestart met de LVS toetsen.
4. Activiteiten:
 Trakteren voor je verjaardag is toegestaan na overleg met de leerkracht. Er mogen alleen voorverpakte traktaties
worden uitgedeeld aan de kinderen en leerkracht in de eigen groep.
5. Ophalen en wegbrengen van de kinderen:
 We willen u vragen om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig en lopend naar school te laten komen.
Hiermee voorkomen we onnodig onderling contact tussen ouders / verzorgers en leerlingen.
 De school begint om 08.30 uur. Om 08.25 uur gaat de eerste bel.
 De kinderen komen zelfstandig de school binnen.
 Bij het ophalen van de kinderen verzoeken wij u bij het hek een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te
houden.
 Bij het (na toestemming of op afspraak) betreden van het schoolplein en het schoolgebouw dragen ouders /
verzorgers een mondkapje en ontsmetten hun handen met alcogel.
6. Interne afspraken over hygiëne en onderwijs
Binnen Onderwijsgroep GAVE zijn voor het personeel de volgende regels gesteld voor de komende periode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wij wassen onze handen bij binnenkomst van het lokaal en voor het eten met vloeibare zeep. Lukt dit om
praktische redenen niet dan gebruiken wij desinfecterende handgel.
Wij houden ons aan de 1,5 meter afstand tussen volwassenen.
Alle vergaderingen zijn digitaal.
Gesprekken met ouders vinden digitaal plaats en bij hoge uitzondering kan dit op school.
Teamleden werken individueel in een werkruimte en er zijn geen koffie of lunchmomenten.
Stagiaires zijn van welkom op school, maar binnen de richtlijnen.
De lokalen worden ingericht in groepjes of tweetallen.
In groep 3 t/m 8 zijn er geen kringmomenten

Tenslotte
We zien uit naar de ontmoeting met de kinderen. We hebben hen gemist.
Dankbaar zijn we dat we ons werk weer mogen gaan oppakken op de manier die het beste bij ons past.
We weten dat we de zegen van de Here God nodig hebben bij alles wat we doen.
Daarom vragen we uw gebed voor iedereen die betrokken is bij onze scholen en voor iedereen die het beleid moet
bedenken en vormgeven.

Een hartelijke groet,

Namens het team,

Janita Goedhart-Theunisse

