Lunteren, 15-11-2021
Geachte ouders/verzorgers,
Gelet op de persconferentie van vrijdag 12 november jl. zijn we van mening dat de voortgangsgesprekken op donderdag 18 november en maandag 22 november a.s. niet fysiek op school kunnen
plaatsvinden. We kunnen het niet uitleggen en verantwoorden als er toch een besmettingsbron zou
ontstaan door de spreekavonden. We voelen als school onze verantwoordelijkheid om met de
oplopende besmettingen (in onze scholen) voor de gezondheid en veiligheid van ons allemaal te
kiezen. Dat heeft ons doen besluiten om de geplande voortgangsgesprekken online te gaan doen. In de
bijlage leggen we u uit hoe deze gesprekken zullen plaatsvinden.
Daarnaast willen we de risico's van wat er in de school wél en niet doorgaat, zorgvuldig tegen elkaar
afwegen. Belangrijk uitgangspunt is dat het primaire proces in de school doorgaat en de lessen zo veel
en zo lang mogelijk fysiek gegeven kunnen worden.
In verband met bovenstaande zijn per direct de volgende maatregelen van toepassing.
• De basisregels blijven onverkort van toepassing. Bijvoorbeeld: Was vaak en goed uw handen,
in je elleboog niezen, houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten en laat u direct testen en
zorg voor voldoende frisse lucht.
• We volgen de adviezen van de GGD op basis van de richtlijnen van het RIVM.
• Vanwege de oplopende besmettingen vragen we u om de gezondheid van uw kinderen goed in
de gaten te houden. We adviseren om uw kind te laten testen als het klachten krijgt die passen
bij corona. In ieder geval blijft uw kind bij een positieve (zelf)test thuis.
• Wanneer een groep naar huis moet, dan ontvangen de leerlingen uiterlijk op de 2e werkdag van
de thuisquarantaine online onderwijs. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8.
• Wanneer leerlingen na een periode van quarantaine weer naar school mogen, maar een deel
van de groep zit nog thuis, kan de school besluiten tot onlineonderwijs voor de hele groep.
• Ouders/verzorgers zijn in de school welkom op uitnodiging of na een gemaakte afspraak. U
kunt niet meer ongevraagd de school binnenkomen. Ouders/verzorgers die een taak hebben
binnen de school, denk aan TSO, luizenmoeders, verkeersbrigadiers blijven van harte welkom.
• We organiseren voorlopig geen fysieke ouderbijeenkomsten. Oudergespreksavonden vinden zo
veel mogelijk digitaal plaats, behalve wanneer het op inschatting van ouders en/of school beter
is toch fysiek af te spreken.
• We zijn terughoudend met buitenschoolse activiteiten en zeker met die activiteiten waarbij
kinderen van verschillende scholen met elkaar in contact komen. Vandaar ook dat we besloten
hebben om niet mee te doen met het damtoernooi.
Er is veel onduidelijkheid wanneer een kind thuis moet blijven. De nieuwe aangescherpte
quarantaineregel is dat alle huisgenoten van besmette personen in quarantaine moeten, ongeacht of ze
gevaccineerd zijn of niet. De aangescherpte maatregel lijkt vanochtend nog niet te zijn verwerkt in de
quarantainecheck, maar deze gaat wel gelden.
Dat gaat weer allerlei gevolgen hebben voor u thuis en voor school. Bij ziekte van medewerkers vindt zo
veel mogelijk vervanging plaats. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt. We willen u vragen de
Parro-app goed in de gaten te houden. Het lukt niet altijd vervanging te vinden en het kan dus gebeuren
dat er vrijgegeven moet worden. Zeker nu ook de griepperiode aanbreekt.
We realiseren ons dat de komende periode spannend is: hoe ontwikkelt het virus zich, wat zijn de
gevolgen voor gezin, familie, school. Wij wensen u van harte sterkte en wijsheid toe in de komende
periode.
Hartelijke groeten,
A. van der Blom, basisschool De Wegwijzer en Nederwoud
H. Drost, basisschool De Bron

