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Aan alle ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen vrijdag hebben we gehoord dat de scholen open blijven. De leerkrachten zijn
hier heel blij mee en we denken de kinderen ook! Behalve deze blijdschap is er natuurlijk
ook bezorgdheid. We moeten goed nadenken over hoe we de zaken gaan organiseren om
het zo veilig mogelijk te doen. Veilig voor alle kinderen, maar ook veilig voor alle
leerkrachten.
Hieronder staan de belangrijkste zaken op een rij.
Algemene maatregelen
Kinderen blijven thuis bij klachten die passen bij het coronavirus. Dit geldt ook voor
leerkrachten. Kinderen die verkouden zijn mogen niet naar school.
Kinderen hoeven geen afstand van elkaar en van de leerkrachten te houden. Leerkrachten
onderling moeten wel 1.5 meter afstand tot elkaar houden.
Melden in geval van corona
Als een kind corona heeft, dient u dat z.s.m. door te geven aan de directie. Bij één
melding hoeft de groep niet in quarantaine. In overleg met de GGD kan in het geval dat er
meerdere kinderen besmet zijn binnen een groep besloten worden de groep naar huis te
sturen. In dat geval krijgt u een brief met daarin de richtlijnen die horen bij de
quarantaine.
Ouders/brengen en halen
We willen ouders vragen om niet verder het schoolplein op te komen dan de pilaren. Het
liefst zien we dat kinderen zelfstandig naar school komen, of anders gebracht worden door
één ouder/verzorger.
De kinderen laten we via verschillende ingangen naar binnen gaan. Groep 1, 2 en 3 gaan
binnen via de deur in hun lokaal, zoals nu ook al de gewoonte is.
Groep 4, 5 en de schakelklas gaan via de hoofdingang naar binnen. Groep 6, 7 en 8 gaan
via de noodingang naar binnen. Al deze groepen verzamelen bij de deur bij hun leerkracht.
Als de groep (bijna) compleet is, lopen de kinderen per groep de school binnen.
We verwachten de kinderen op tijd op school, zodat ze als groep naar binnen kunnen gaan.
Contact tussen ouders en school loopt via de telefoon of mail. Mochten er gesprekken over
leerlingen gepland worden, dan zullen dit meestal video-gesprekken zijn. Als er wel een
oudergesprek plaatsvindt in school, dragen ouders en leerkrachten in de gang een
mondkapje.
Hygiëne
We nemen op school ook allerlei maatregelen betreffende de hygiëne. In iedere groep
staat zeep, desinfectiemiddel, papieren handdoekjes en we zullen de kinderen regelmatig
de handen laten wassen. Aan het eind van de dag wordt de school intensief
schoongemaakt.

Mondkapjes
Het dringende advies is dat de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een mondkapje dragen in de
gang. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan graag even een bericht naar juf Astrid.
Zelftesten
Leerkrachten en leerlingen vanaf groep 6 krijgen het advies om preventief twee keer per
week een zelftest te doen. Deze testen zijn besteld en worden in de loop van de week
uitgedeeld aan de kinderen.
Buitenspelen
De kinderen hebben dezelfde pauzetijden, maar spelen op een ‘eigen deel' van het plein.
Elke dag is dat een ander deel van het plein.
Externen
De komende tijd zullen er zo weinig mogelijk externen in school zijn. Stagiaires en de
HVO-docent zijn wel aanwezig in de school. Externen die betrokken zijn bij de zorg van
leerlingen, bijv. een dyslexiebehandelaar of orthopedagoog zijn ook nog welkom.
Tot slot
Het is best een gepuzzel om alles goed uit te zoeken en af te spreken. We zullen er vast
achter komen dat sommige zaken wel of juist niet goed lopen. Dan gaan we zaken
aanpassen. Ook kan het zo zijn, dat de demissionaire regering weer maatregelen gaat
aanscherpen of versoepelen. De regels in deze brief zullen in ieder geval de komende drie
weken gelden.

Met vriendelijke groeten,
Team obs Apollo

