Nagele, 30 maart ’21
Beste ouders,
Anders dan u gewend bent ontvangt u vandaag op dinsdag de nieuwsbrief. Dit is voornamelijk i.v.m.
de corona-besmettingen die bij ons op school zijn geconstateerd. Ik zal hierin zo veel mogelijk
vragen beantwoorden. Daarnaast nog enkele andere zaken.
• Algemeen
• Corona
• Belangrijke datums
____________________________________________________________
ALGEMEEN
Welkom
Vorige week zijn er weer enkele nieuwe leerlingen op onze school gekomen. Els (groep 1B), Jan
(groep 3) en Thomas (groep 6). Wij willen deze kinderen van harte welkom heten. Fijn, dat jullie op
onze school zijn!
____________________________________________________________
CORONA
Deze week zijn er helaas enkele kinderen positief getest op corona. U heeft hier al eerder bericht
over gehad. De kinderen van de bewuste klassen (groep 5 en groep 8) zijn allemaal snel opgehaald
en ook de leerkrachten zijn daarna vertrokken. Ik wil nogmaals alle ouders bedanken voor hun
flexibiliteit en omdat voor alle kinderen zo snel iets geregeld is. Heel veel complimenten van onze
kant ouders!
De dag na de bekendwording van de positieve melding is het thuisonderwijs voor deze groepen
weer gestart.
Ik heb met de GGD overleg gehad, waarna de ouders van de bewuste groepen hebben gehoord
hoe de school omgaat met de problematiek: alle kinderen en de leerkrachten gaan in quarantaine.
De 5e dag kunnen zij zich laten testen, als de ouders hiervoor kiezen. Ouders die hier wel voor
kiezen kunnen gebruik maken van het landelijk telefoonnummer 0800-2035. Er zijn voor de groepen
5 en 8 dossiernummers aangemaakt die de ouders dan kunnen noemen. De ouders zijn bekend met
dit nummer.
Nadat de kinderen een negatieve uitslag hebben gehoord mogen zij weer naar school. Het fysieke
onderwijs begint dan weer. Voor de kinderen die niet getest zijn geldt dat zij 10 dagen in
quarantaine moeten. Deze kinderen blijven thuisonderwijs krijgen, maar u zult begrijpen dat dit dan
van andere aard wordt.

Omdat op dit moment het lange Paasweekend voor groep 5 en 8 in deze periode valt is met beide
groepen afgesproken dat de kinderen die negatief zijn getest weer vanaf 6 april naar school mogen.
Ik hoor dat er ouders uit groep 5 en 8 zijn die hun kind al voor de 5e dag laten testen. Dat heeft geen
zin. Pas op de 5e dag kan pas vastgesteld worden of uw kind besmet is of niet. Als u uw kind al
eerder heeft laten testen moet dit herhalen vanaf de 5e dag (a.s. woensdag 31 maart). Als dan blijkt
dat uw kind negatief getest is kan de quarantaine opgeheven worden.
Helaas heeft gisteren een leerkracht van groep 8 te horen gekregen dat zij positief getest is. Zij
ervaart op dit moment keelklachten, hoestbuien en hoofdpijn. We wensen haar, net als de zieke
kinderen, heel veel sterkte en beterschap toe!
Op dit moment kan de leerkracht geen thuisonderwijs geven. Haar duo neemt het deze week van
haar over.
Hoe gaan we volgende week te werk in groep 5 en 8?
Kinderen die negatief zijn getest komen weer fysiek op school. Het onderwijs zal weer op school
plaats vinden.
Voor groep 8 geldt dat één van de leerkrachten niet op school zal zijn. De week ziet er voor groep 8
als volgt uit:
Dinsdag 6 april, woensdag 7 april en vrijdag 9 april: vaste leerkracht.
Op donderdag 8 april komt er een invaljuf. Haar naam zal ik later doorgeven.
Veelgestelde vragen
- Als de klas van mijn kind naar huis moet, kan ik dan noodopvang aanvragen?
Nee; we kunnen de groepen niet combineren met elkaar. Uw kind kan dan niet in een andere
klas zitten dus. Bovendien moet uw kind in quarantaine en moet hij/zij dus thuis blijven.
- Ik zou het fijn vinden om de namen van de besmette kinderen te weten. Dan kan ik nagaan of
ons gezin in contact is geweest met dit kind of gezinsleden daarvan.
Omwille van de privacy van de kinderen geven wij geen namen van kinderen door. Dat kan
alleen met toestemming van ouders. (Vanaf nu zullen we dat gaan vragen als dit nogmaals
gebeurt.) Het is wel te voorzien dat de kinderen in de bewuste klas de naam weten omdat het
groepsgesprek daar over zal gaan.
- Blijven de broertjes/zusjes van het besmette kind ook thuis?
Ja, ook deze kinderen zijn nu niet op school. De GGD vertelt me dat hier met de ouders over
gesproken is. Kinderen die klachtenvrij zijn maar een broertje/zusje hebben die getest worden
mogen officieel nog naar school zolang er geen positieve uitslag is. Toch wil ik u vragen om ook
die kinderen thuis te houden. U bent hiertoe niet verplicht.
- Er zijn nu een aantal kinderen besmet. Zou het niet beter zijn om de school te sluiten tot
iedereen weer gezond is?
Het is uit oogpunt van de volksgezondheid verstandig om zo min mogelijk contacten te hebben.
De school sluiten zou betekenen dat de contacten verminderen. Maar het druist tegen de regels
van de RIVM in om redenen van sociale aard en onderwijs. Bovendien is niet te voorzien tot
hoelang de school dan dicht zou moeten. Er kunnen namelijk altijd weer nieuwe besmettingen

-

bijkomen. Steeds de school sluiten na een besmetting zou voor de kinderen niet goed zijn, maar
ook voor de ouders zou dit heel onhandig zijn.
Zolang wij het fysieke onderwijs nog kunnen organiseren zal de school open blijven. Pas op het
moment dat we het niet meer kunnen organiseren zullen we de school tijdelijk sluiten.
Het voelt niet veilig om de kinderen nu naar school te laten gaan. Mag ik de kinderen thuis
houden zodat ze thuisonderwijs kunnen krijgen van de school?
Het verdient de voorkeur om de kinderen fysiek onderwijs te laten geven. Pas als er medische
redenen zijn om uw kinderen thuis te houden is dat mogelijk. U kunt daar het best met uw
dokter/specialist over praten. Hij/zij kan u hier meer over vertellen.
………..____________________________________________________________

BELANGRIJKE DATUMS
Datumlijst
Hierbij een lijst met belangrijke datums. Ik voeg de lijst toe, maar nadrukkelijk geldt dat veel nog
onzeker is. We weten niet of alles door kan gaan of in welke vorm.
2 apr. – 5 apr.
23 april
26 april
27 april
3 -14 mei
23-24 mei
2 juli
8 juli
12 juli – 20 aug.
Hartelijke groet,
Paulien

Goede Vrijdag en Paasweekend
Koningsspelen
Avesdag. De kinderen zijn vrij
Koningsdag. De kinderen zijn vrij
Meivakantie
Pinksterweekend
Rapport mee
Slotavond
Zomervakantie

