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Aan alle ouder(s)/verzorger(s),
Vlak voor de voorjaarsvakantie heeft minister Kuipers een groot aantal versoepelingen van
de coronamaatregelen aangekondigd. We hebben hier vandaag met het team over
gesproken en we zijn natuurlijk erg blij dat er weer veel dingen mogen. Toch willen we
wel ervoor zorgen dat de veiligheid voor de leerlingen en leerkrachten gewaarborgd blijft.
Hieronder de belangrijkste veranderingen.
Algemene maatregelen
Leerlingen en leerkrachten blijven thuis bij klachten die passen bij het coronavirus. Na een
negatieve uitslag van een zelftest, mogen ze weer naar school.
Als u uw kind ziek meldt, geef dan altijd aan of het klachten zijn die bij het coronavirus
passen. Ook de uitslag van de GGD-test moet worden doorgegeven aan school.
Naar binnen gaan/werken met cohorten
Omdat we niet meer in cohorten hoeven te werken, mogen de kinderen weer door de
hoofdingang naar binnen komen. Ook het spelen op het plein in de pauzes mag weer met
groepen samen.
Bij binnenkomst zullen de leerkrachten de kinderen begroeten met een handdruk. Ook als
de kinderen naar huis gaan, worden er handen geschud. Deze manier van welkom heten en
afscheid nemen past bij de PBS-methode die we gebruiken op onze school.
Inloop
De ouders van groep 1, 2 en 3 mogen hun kinderen naar binnen brengen op dinsdag en
donderdag. Om 8.20 uur gaat de deur open en we vragen ouders uiterlijk om 8.30 uur de
school te verlaten. De kinderen van deze groepen gaan via de ingang grenzend aan het
plein naar binnen.
Peuters Bijeen
Vanaf deze week zijn peuters weer welkom om van 9.00 tot 10.00 uur te komen kijken in
groep 1/2. De eerste keer is as. woensdag 2 maart. Het is de bedoeling dat 1 ouder
meekomt met de peuter en op school blijft. Deze ochtenden zijn bedoeld voor peuters
vanaf 3 jaar.
Op de site van onze school staan alle data van Peuters Bijeen vermeld. U kunt u kind
aanmelden door een mail te sturen naar obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl of door juf Astrid
te bellen.
Online lessen volgen
In principe vervalt door de versoepelingen het online volgen van de lessen. De
quarantainetijd is teruggebracht naar 5 dagen, wat betekent dat de kinderen korter thuis
zullen zitten. Mocht uw kind toch langer thuis moeten blijven, neem dan even contact op
met de leerkracht.
Veel leerlingen hebben nog thuiswerkpakketten, waaraan gewerkt kan worden.

Ouders in school
De aanwezigheid van ouders in de school willen we toch nog enigszins beperken. Als u de
directeur, intern begeleider of leerkracht wilt spreken, is het handig om even een afspraak
te maken. Bij binnenkomst in school is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht.
Ventilatie
We zullen zoveel mogelijk goed blijven ventileren in de lokalen. Binnenkort zullen er in
alle ruimtes van de school CO₂-meters worden opgehangen.
Mondkapjes
De leerlingen hoeven geen mondkapjes meer te dragen. Vindt u het voor de veiligheid van
uw kind prettig dat uw kind een mondkapje blijft dragen, geef dit dan even door de aan de
leerkracht van uw kind.
Zelftesten
We vinden het fijn als kinderen tweemaal per week een zelftest afnemen. Deze testen
worden met enige regelmaat uitgedeeld in de groepen. Mocht u meer testen willen
ontvangen, neem dan even contact op met juf Astrid.
Externen/Activiteiten
Externen zijn weer welkom in de school. Dat betekent dat bijv. de mensen van Scala en de
bibliotheek hun activiteiten weer kunnen oppakken.
Ook zullen de schoolreizen en het schoolkamp weer gepland gaan worden.
Tot slot
We hopen dat alle versoepelingen niet gaan leiden tot veel meer besmettingen in de
school. We willen u daarom vragen om samen met ons oplettend te zijn op klachten bij de
kinderen. Op die manier kunnen we dan de rest van dit schooljaar zo ‘normaal’ mogelijk
laten verlopen.

Met vriendelijke groeten,
Team obs Apollo

