
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen vrijdag kregen wij gelukkig te horen dat de scholen open konden blijven. Wij zijn
erg blij dat we de kinderen fysiek les kunnen blijven geven. Natuurlijk vinden wij ook deze
tijd weer spannend en realiseren ons dat u dat waarschijnlijk ook zo ervaart.
Vanaf vandaag 29 november zijn de onderstaande maatregelen van kracht. Sommige
afspraken zijn inmiddels vanzelfsprekend geworden, anderen zijn aangepast of nieuw
toegevoegd aan de afsprakenlijst. Middels deze brief wil ik u op de hoogte brengen van
deze afspraken en regels die wij blijven of gaan hanteren om ons onderwijs en de veiligheid
van onze kinderen en collega’s in goede banen te blijven leiden. We proberen voor de
leerlingen zoveel mogelijk rust en regelmaat te waarborgen, de veiligheid in acht te nemen
en vanzelfsprekend zo goed mogelijk onderwijs te geven in deze omstandigheden. Een
groot compliment voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8, zij zijn vandaag gestart met
het dragen van een mondkapje, iedereen heeft zich eraan gehouden wat voor ons een heel
goed gevoel gaf. Fijn dat we zo met elkaar kunnen samenwerken om onze school draaiende
te kunnen houden.

Algemene afspraken

● Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de
GGD.

● Contacten tussen verschillende klassen worden zoveel mogelijk vermeden.
● Het buitenspelen zal per klas op een eigen speelplein zijn volgens een

buitenspeelrooster.
● Leerkrachten houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar.
● Tussen leerlingen onderling is het niet nodig de 1,5 meter afstand te bewaren. De

leerlingen zitten in hun eigen groep, in hun eigen bubbel. De kinderen blijven ook
in de klas, aan de groepstafels, in hun eigen groepje.

● Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en de leerkrachten dragen een mondkapje als zij zich
door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.

● Leerkrachten die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis.
● We beperken de hoeveelheid volwassenen in school.



● Groepen 6/7 en 6/8 zullen met de eigen groep gymmen. Groep 6/8 gaat om 14.00
uur vanuit school naar huis (niet meer vanuit de sporthal)

● GVO en HVO lessen zullen ook binnen de eigen groep plaatsvinden.
● PP ouders en overige hulpouders dragen een mondkapje tijdens de 1 op 1 lessen
● De kinderen mogen in overleg met hun leerkracht hun verjaardag vieren in de eigen

klas. De kinderen zullen uit hygiënische overwegingen de klassen niet rondgaan.
● Als u als ouder een vraag heeft voor de leerkracht kunt u deze na schooltijd stellen

via de mail of door te bellen naar het telefoonnummer van school.
● Het ziekmelden van uw kind gaat via de mail of Parro naar de leerkracht of door te

bellen naar school. Het ziekmelden moet voor 08.00 uur gedaan worden.

Brengen en halen

● De leerkrachten zullen om 08.20 uur buiten op het plein wachten op de leerlingen.
Deze komen zelfstandig het plein op en gaan met de leerkracht naar binnen.

● Zodra de kinderen om 08.20 uur het plein opkomen gaan zij niet meer het plein af
en zijn ze onder toezicht van de leerkracht.

● Wij verwachten dat alle kinderen om 08.25 uur op het plein bij hun leerkracht
staan.

● Ouders nemen buiten het hek afscheid van hun kind. Ouders houden
vanzelfsprekend buiten het plein 1,5 meter afstand van elkaar.

● Kinderen die zelfstandig naar school kunnen worden geadviseerd om ook
zelfstandig naar school te komen, zo voorkomen wij te veel contactmomenten van
ouders onderling.

● Gr 1/2, gr 6/7 en gr 6/8 verzamelen bij hun leerkracht op het plein bij de
hoofdingang.

● Gr 3 en 4 verzamelen op het plein met het rode klimrek.
● Gr 5 gaat via de eigen ingang naar binnen en naar buiten.

● De leerkrachten nemen de kinderen om 08.25 uur mee naar binnen, ouders mogen
niet mee naar binnen.

● De leerlingen van groep 6 t/m 8 dragen bij het naar binnen gaan een mondkapje.
● Mocht het een beetje lastig zijn voor een jongste kleuter dan zal de leerkracht die bij

het hek staat uw kind overnemen om rustig de school in te lopen.

Hygiëne

● Wij hanteren de hygiënemaatregelen volgens het RIVM.
● In elke klas zullen handzeep, papieren handdoekjes en tissues aanwezig zijn.
● Handen worden gewassen of met desinfectiemiddel behandeld bij binnenkomst en

voor het eten. Vanzelfsprekend ook na elk toiletbezoek.



Wanneer blijft uw kind thuis

● Het zogeheten ‘snottebellenbeleid’ is aangescherpt: ook kinderen met milde
neus-verkoudheid zoals een snotneus blijven thuis en laten zich testen bij de
GGD-teststraat. Bij negatieve test ook thuis blijven bij klachten.

● Uw kind blijft thuis bij: verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest,verhoging of koorts.

● Als een gezinslid van de leerling positief getest is op Corona, dient de leerling thuis
te blijven en getest te worden.

● Bij een positieve uitslag van de leerling hoeft de klas niet meer in quarantaine. Dit is
het advies van de GGD.

● Als u uw kind geen corona test wilt laten doen, dan moet het kind 10 dagen in
quarantaine.

● Wanneer het zo zou zijn dat de GGD een advies geeft om een groep toch in
quarantaine te doen, gaan wij voor deze klas over op thuisonderwijs. Hiermee
bedoelen we geen leerjaar, maar de groep waarmee je in de klas zijn. Bijv. 1/2 of 6/8

● Een kind blijft ook thuis als een gezinslid in afwachting is van een testuitslag
● Als uw kind (of uzelf) tot een risicogroep behoort en u houdt uw kind thuis, neem

dan contact op met de leerkracht of de directie.
● Mochten wij zien dat uw kind in de loop van de dag ziek wordt, dan nemen wij

contact met u op, zodat u uw kind kan komen halen.
● De leerkrachten kunnen ook ziek worden (niet corona gerelateerd). Wij proberen dan

voor vervanging te zorgen, indien dit niet lukt zult u door ons (zoals gebruikelijk) op
de hoogte worden gebracht. Het kan zijn dat uw kind die dag dan geen les krijgt

Wij denken dat wij met de bovenstaande maatregelen uw kind vanaf vandaag, 29 november
op een verantwoorde wijze les kunnen blijven geven op school. Wij zijn enorm trots op hoe
de kinderen en ouders de afgelopen periode hebben meegewerkt, dat bewijst de inzet van
groep 6 t/m 8 vandaag ook maar weer. Hiervoor onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groet namens het hele team van obs de Overkant,

Nelleke van de Steenoven.


