Coronamaatregelen op en rondom school (zoals gecommuniceerd in meerdere maandbrieven).
•

•
•

•
•
•

U blijft als ouder/verzorger te allen tijde buiten het schoolgebouw, tenzij
u een afspraak heeft. Bij een afspraak krijgt u instructies en zorgen wij voor
een veilige setting. (moet u écht even iets langsbrengen, app dan in Parro dat
u de gymtas, of de beker, of de ... om het hoekje bij de buitendeur heeft gezet)
Extra hygiënemaatregelen in de school blijven van kracht
Halen/brengen: Ouders van groep 5 t/m 8 komen niet op het plein of in de directe omgeving
van school; ouders van groep 1 t/m 4 lopen juist wel het plein op i.v.m. de doorstroom bij
het hek en op de stoep.
Houd op het plein 1,5 m afstand van elkaar. Geef elkaar de ruimte bij de hekken.
Verlaat het gebied rondom school zo snel mogelijk. Houd de stoepen zoveel mogelijk vrij
en geef elkaar de ruimte bij het passeren.
Kleuters die het spannend vinden om alleen naar binnen te gaan, kunnen worden begeleid
door een leerling van groep 8, herkenbaar aan de gele hesjes, of een oudere broer/zus. Er
staat ook altijd personeel op het plein.

Kinderen mogen niet naar school als zij een van de volgende klachten hebben:
•
Flink hoesten
•
Benauwdheid of pijn bij het ademen
•
Diarree of braken
•
Koorts > 37,8
•
Griepklachten
Kinderen mogen wel naar school als zij alleen maar verkouden zijn. Wanneer de
verkoudheidsklachten beginnen, kijkt u eerst een dag of uw kind niet zieker wordt (verschijnselen
zoals hierboven). Deze eerste dag blijft uw kind thuis. Blijft het bij lichte verkoudheidsklachten,
dan verwachten we uw kind gewoon weer op school.
Wanneer een van uw gezinsleden lichte klachten heeft, maar (nog) niet positief is getest, mag uw
kind naar school, uiteraard alleen zolang uw kind zelf geen klachten heeft.
Wanneer een gezinslid, of iemand met wie uw kind veel in aanraking is geweest, positief is getest,
gaat het hele gezin op advies van de GGD minimaal 10 dagen in quarantaine. Heeft de positief
geteste huisgenoot nog klachten (koorts, verkoudheid of hoesten), en is de patiënt thuis bij de
huisgenoten, dan is de quarantaineperiode zelfs 10 dagen VANAF dat deze huisgenoot
klachtenvrij is. (restklachten als moeheid, smaak- en reukverlies bij de coronapatiënt tellen hierbij
niet mee)
In geval van quarantaine neemt de leerkracht contact op over schoolwerk voor thuis. Kinderen
vanaf groep 4 kunnen eventueel hun schoollaptop lenen voor thuis, als er thuis echt geen
computer beschikbaar is voor hun schoolwerk.
Sterkte met alle regels en maatregelen! Hou vol!

