Datum: 11 februari 2021
Betreft: extra nieuwsbrief

Beste ouder(s)/verzorgers van de leerlingen,

Als team zijn wij ontzettend blij, dat alle leerlingen weer welkom zijn op school en de
normale lessen weer zijn gestart. Fijn om alle leerlingen weer “live” te zien.
Natuurlijk is online lesgeven een prima tussenoplossing, maar je mist als leerling en
leerkracht toch het contact met elkaar. Wij hopen dan ook, dat in de toekomst het
niet weer nodig is om de scholen tijdelijk te sluiten.
Corona maatregelen.
In de laatste nieuwsbrief staat een toelichting, maar ondertussen zijn een aantal
maatregelen alweer aangepast. Daarom hebben wij al die punten nog even voor
jullie op een rij gezet.
Wat doe ik als een kleuter van 4 jaar “snotterig” is?
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het basisonderwijs gaan, is het thuisblijf- en
testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere
kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten
passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).
Moeten kinderen ook in quarantaine?
Het testbeleid en de quarantaine protocol is aangepast voor kinderen. De grootste
verandering is dat kinderen, net als volwassenen, in quarantaine gaan nadat zij
nauw contact hebben gehad met een positief getest persoon.
Wanneer is een kind een nauw contact?
Nauwe contacten zijn mensen met wie een positief geteste persoon, tijdens de
besmettelijke periode, langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact heeft
gehad. Voor kinderen onder de 12 jaar is dit aangepast. Ook voor hen geldt dat zij
een nauw contact zijn, in geval van contact langer dan 15 minuten binnen 1,5
meter.

Wanneer is iemand besmettelijk?
Iemand is besmettelijk vanaf twee dagen vóór de start van de klachten. Is een
leerling of medewerker in deze periode niet op school? Dan zijn er geen nauwe
contacten en hoeven groepen, subgroepen of klassen niet naar huis of in
quarantaine.
Wat gebeurt er als een leerling/leerkracht positief getest is?
Als een leerling of medewerker op school positief is getest, start de GGD direct een
bron- en contactonderzoek (BCO). Samen met de GGD wordt bekeken, met wie de
positief geteste persoon tijdens de besmettelijke periode in nauw contact is
geweest. En in welke situaties er een verhoogd risico op besmetting is geweest.
• Is het mogelijk om de nauwe contacten op school te inventariseren, dan gaan
alleen de nauwe contacten in quarantaine. Zij ontvangen hierover bericht van
de GGD.
• Is het niet mogelijk specifiek de nauwe contacten te identificeren? Dan gaat
de hele klas inclusief de leerkracht in quarantaine.
Overige aandachtspunten.
Schoolfruit.
Door de weeromstandigheden is de levering van het schoolfruit deze week op veel
scholen misgelopen. Wij hopen dat het schoolfruit volgende week weer op het
normale tijdstip wordt geleverd.
Studiedag dinsdag 16 februari.
In één van de vorige nieuwsbrieven stond aangegeven, dat wij gingen bekijken of de
studiedag “Rekenen” van dinsdag 16 februari, eventueel ook opgesplitst kan worden
in twee middagen. Wij hebben dit besproken, maar dit is helaas niet haalbaar. Dit
betekent, dat de kinderen volgende week dinsdag zoals in de jaarplanning ook al
staat aangegeven, de gehele dag vrij zijn,
Schaatsen met kinderen.
In eerste instantie hadden wij de hoop, dat meester Tammo dinsdag
met de leerlingen zou kunnen schaatsen, maar dat was helaas nog niet mogelijk.
Wij gaan nu als team opnieuw bekijken wanneer het eventueel wel mogelijk is om
op de ijsbaan te gaan schaatsen met de leerlingen.
Zodra de datum hiervan bekend is, worden jullie via Parro geïnformeerd.
Cito Toetsen.
In tegenstelling tot wat eerder stond aangegeven, starten de Cito toetsweken niet op
maandag 1 maart, maar op maandag 8 maart.

Rapport
Eind volgende week krijgen de leerlingen een aangepast rapport mee, over de
periode dat er thuisonderwijs is gegeven. Naast het deel dat door de leerkracht
wordt ingevuld, bestaat het rapport ook uit een deel dat door de leerling (van groep
3 tot en met 8) en ouders moet worden ingevuld. Daarom krijgt jullie kind(eren)
vandaag dit gedeelte van het rapport mee naar huis om het daar in te vullen.
Graag willen wij deze gedeelten maandag a.s. weer van jullie terug ontvangen om
dit weer samen te voegen met het gedeelte dat door de leerkracht is ingevuld.
Mocht dit nog vragen opleveren, dan kunnen jullie natuurlijk altijd contact opnemen
met de groepsleerkracht.
Met ingang van 1 maart aanstaande starten we weer met de reguliere
maandkalender en toelichting.
Met vriendelijke groet,
Het team van cbs De Skutslús

