Eelderwolde, 28-11-2021

Betreft: coronamaatregelen

Beste leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s),
De scholen blijven open! Dat was het nieuws van de persconferentie van afgelopen vrijdag. Wij zijn
erg blij dat het onderwijs op school door kan gaan. Als school volgen wij adviezen en richtlijnen van
de overheid. Dit betekent dat een aantal aangescherpte maatregelen en adviezen, waar we (deels)
eerder mee te maken hebben gehad, vanaf maandag weer ingevoerd worden.
Wij vragen aan alle leerlingen, ouders en medewerkers deze maatregelen en adviezen op te volgen,
om op deze manier onze bijdrage te leveren.
Vanaf maandag 29 november gelden de volgende verplichtingen en adviezen:
•
•
•
•
•
•

•
•

Het dragen van een mondkapje in de school is verplicht voor alle medewerkers en bezoekers
bij verplaatsingen in het gebouw;
We gaan er ook vanuit dat kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 bij verplaatsingen door het
gebouw een mondkapje dragen;
Alle medewerkers en leerlingen uit groep 6, 7 en 8 krijgen het advies zich twee keer per
week te testen middels een zelftest. Deze worden door school verstrekt (meer info volgt);
Medewerkers houden anderhalve meter afstand tot elkaar;
Medewerkers en leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD;
Voor kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel geldt het
dringende advies dat ze eveneens thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. Een negatieve
zelftest geldt dan niet. Zeer binnenkort wordt dit verplicht gesteld door de overheid;
Regelmatig handen wassen en/of ontsmetten blijft belangrijk;
Ouders en/ of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. Er wordt
dan een afspraak ingepland.

Wij realiseren ons dat dit iets vraagt van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van leerlingen,
ouders en medewerkers. Voor het open blijven en de continuïteit van de school is het echter
belangrijk om de maatregelen en adviezen op te volgen. We gaan er samen onze uiterste best voor
doen dat onze school een fijne plek blijft in deze roerige tijden, rekening houdend met alle belangen
die we zo goed mogelijk proberen te behartigen.
Wanneer kinderen niet naar school kunnen, zullen we ‘onderwijs op afstand’ inzetten. Hiervoor
hebben we een infographic opgesteld waarin zo duidelijk mogelijk wordt uitgelegd hoe we dit ten
uitvoer zullen brengen.
Met vriendelijke groet, mede namens de MR en het team,
Anneke Dalmolen en Tjibbe Jan Werksma
Directie obs Ter Borch

