Drachten, 29 november 2021

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Onze basisscholen blijven open voor alle leerlingen! Dat vinden wij enerzijds prachtig: het is beter voor
onze leerlingen. Anderzijds hebben we daar ook gemengde gevoelens bij: vervanging van ziek personeel
is niet mogelijk. Onze scholen balanceren momenteel op de rand van wat kan door zieke leerlingen en
leerkrachten.
Daarom hebben wij ook veel vragen en zorgen rondom het openblijven van de scholen. Dat is gezien de
huidige omstandigheden ook heel begrijpelijk. Wij moeten als ouders/verzorgers en teams samen heel
alert blijven. Hierbij horen een aantal duidelijke regels waar iedereen zich goed aan moet houden.
Alleen dan kunnen we de veiligheid voor leerlingen, ouders en personeel zoveel mogelijk garanderen.
Samen kunnen we voorkomen dat de scholen toch weer moeten sluiten! In brede school ‘De Wiken’
volgen we hierbij allemaal dezelfde lijn.
Maatregelen die ingaan op 29-11-2021
In het schema hiernaast puntsgewijs
de voornaamste maatregelen vanuit de
rijksoverheid.
Dit zijn de maatregelen die gelden voor
alle basisscholen in heel Nederland.
Deze maatregelen zullen wij volgen,
maar bekijken iedere afzonderlijke
maatregel goed om te kijken hoe we
deze zo toepasbaar mogelijk kunnen
maken bij ons op de scholen.
Wij hebben als scholen een belangrijke
functie in de samenleving en geven
daarom ook het goede voorbeeld.
Daarbij zijn onze individuele meningen
ondergeschikt aan het grote belang.
Wij willen niets liever dan goed
onderwijs geven, maar nog veel liever
willen we dat iedereen gezond is en
blijft. Hierdoor zullen wij ons aan alle
maatregelen vanuit de overheid
houden.

Afspraken voor het ingaan van de school
1. Ouders brengen kinderen ’s ochtends tot maximaal het hek en mogen niet op het schoolplein.
2. Ouders nemen voor een vlotte doorstroming van tevoren afscheid en gaan dan gelijk weer weg.
3. Ouders mogen niet in school komen.
4. Kinderen van groep 1 t/m 4 worden door maximaal 1 ouder op school gebracht.
5. Kinderen van groep (5) 6, 7 en 8 komen zelfstandig naar school om het verkeer te beperken.
6. Kinderen gaan meteen naar binnen en spelen eerst niet op het plein of Krajicekveld.
7. Kinderen komen zelfstandig in het lokaal.
8. Kinderen van groep 1 t/m 5 komen binnen via de eigen ingangen aan de zijkant.
9. Kinderen van groep 6 t/m 8 komen binnen via de hoofdingang.
10. Kinderen van groep 6 t/m 8 dragen een mondkapje in de gangen. In de klas mag het af.
11. Kinderen wassen hun handen bij het binnenkomen.
Afspraken voor tijdens de schooldag
1. Gymlessen gaan normaal door.
2. Zwemlessen gaan normaal door.
3. Kinderen die jarig zijn, trakteren alleen de eigen klas met een voorverpakte traktatie.
Afspraken voor het uitgaan van de school
1. Kinderen gaan door dezelfde deur naar buiten als waardoor ze binnen zijn gekomen.
2. Kinderen groep 1, 1a-2a en 1b-2b worden door hun juf bij de lokaaldeur gebracht.
Wat als de klas in quarantaine moet?
1. Dan is er geen noodopvang op school.
2. Thuisonderwijs is afhankelijk van de gezondheid van de leerkracht.
3. Thuisonderwijs zal, indien mogelijk, zo snel mogelijk worden opgestart.
Overige afspraken
1. Kinderen wassen hun handen elke keer dat ze buiten zijn geweest.
2. Kinderen moeten zoveel mogelijk in lokalen blijven en zo weinig mogelijk door school lopen.
3. Kinderen die niet naar school kunnen, moeten z.s.m. mogelijk door worden gegeven.
4. Kinderen onder de 12 jaar blijven bij milde verkoudheidsklachten (ook snottebellen) thuis.
Wij hopen dat we met inachtneming van bovenstaande afspraken de komende 3 weken goed onderwijs
aan alle leerlingen te kunnen verzorgen. Dit kunnen wij niet zonder uw medewerking. Namens de teams
van beide scholen willen wij u vragen om hier zo goed mogelijk aan mee te werken. Alleen dan kunnen
we schoolsluitingen voorkomen. Wij hebben veel waardering voor uw grote inzet van afgelopen weken.
Met vriendelijke groeten,
Jan van der Veer, PCBO Het Mozaïek
Durk Meijer, OBS De Kameleon

jan.veer@pcbosmallingerland.nl
durk.meijer@opo-furore.nl
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