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Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
De zorg om besmetting met het corona virus blijft voortduren. In de school blijven we vasthouden aan de
hygiëne maatregelen, looproutes en de anderhalve meter afstand tussen volwassenen. Het beleid van uit
het ministerie wijzigt af en toe om de nieuwste inzichten rondom de verspreiding van het corona virus en
de leefbaarheid in de maatschappij vorm te geven.
Er is nu een nieuwe beslisboom gepubliceerd waarin u helder kunt krijgen of uw kind naar school mag
wanneer het corona gerelateerde klachten heeft. De beslisboom geeft ook helderheid wat te doen wanneer er in uw huishouden iemand is met klachten. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.
Wanneer er in het dorp of op school daadwerkelijk positief geteste gevallen van corona zijn, treden wij in
contact met de GGD. Zij bepalen doormiddel van onder andere contactonderzoek welke maatregelen wij
als school verder kunnen nemen. Deze kunnen variëren van enkele gerichte testen tot tijdelijke sluiting
van de school.
Leerkrachten met corona gerelateerde klachten kunnen op dit moment met voorrang getest worden. De
wachttijd voor deze 'snelle' test loopt op dit moment op. Leerkrachten zijn in afwachting van het testresultaat enkele dagen niet beschikbaar om voor de groep te staan. We proberen dit in de school op te vangen. We weten ook dat we op zeker moment in de knel zullen komen, omdat er nagenoeg geen vervangers zijn en intern er niet telkens oplossingen voor hele groepen kinderen voor handen zijn. We doen uiteraard ons best om ook in deze lastige tijd goed onderwijs te bieden.
Mocht uw kind thuis moeten blijven omdat hij/ zij klachten heeft of omdat de leerkracht klachten heeft
en er geen oplossing voor handen is op school, dan zullen we er voor zorgen dat er thuis gewerkt kan
worden. We doen ons uiterste best om dat gelijk dezelfde dag te organiseren, maar kunnen dat niet garanderen. De tweede dag van het thuisblijven hebben de kinderen altijd werk en laten we weten hoe de
kinderen de instructie kunnen volgen en wie beschikbaar is voor vragen.
Op de volgende pagina staat de beslisboom samengevat. In de bijlage vindt u de complete beslisboom.
Met vriendelijke groet,
Arnold Oosterdijk
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Beslisboom samengevat
Een kind (tot dertien jaar) mag wel naar school als:
- Het negatief getest heeft op het coronavirus.
- Het verkouden is zonder koorts of benauwdheid, beginnende keelpijn
heeft, of een snotneus heeft.
- Het bekende hooikoortsklachten heeft.
- Het is teruggekomen uit een land met een negatief (oranje of rood) reisadvies. Ouders of oudere kinderen moeten in dat geval wel tien dagen in quarantaine. (Ouders mogen hun kinderen tijdens hun quarantaine niet halen of brengen.)
Een kind (tot dertien jaar) moet thuisblijven als:
- Het positief getest heeft op het coronavirus.
- Het klachten heeft die horen bij het coronavirus, zoals verkoudheid die
gepaard gaat met benauwdheid en koorts. Het kind moet thuisblijven
tot de klachten 24 uur verdwenen zijn. Het hoeft niet getest te worden. Bij ernstige klachten bellen ouders de huisarts.
- Als een kind koorts of benauwdheidsklachten heeft, blijft iedereen in
het huishouden thuis.
- Het een huisgenoot heeft, die besmet is met het coronavirus.
- Een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft, die gepaard gaan met
koorts of benauwdheid en diegene nog geen negatieve testuitslag
heeft ontvangen.
- Het deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Agenda

Agenda

Woensdag 30 sept.
Poëzie workshop voor de middenbouw op school
Dinsdag 6 okt.
Bieb-bezoek Jaques Vriens
bovenbouw
Vrijdag 9 okt.
Extra buitenlessen/
activiteiten
12 t/m 16 okt.
Herfstvakantie

Oproepjes/ reminders


Wie wil 6 okt. rijden? De bovenbouw gaat dan naar de bibliotheek in Grou en gaan J. Vriens interviewen.



Graag het formulier m.b.t. privacy/ beeldmateriaal inleveren mocht u dit nog niet hebben gedaan.

Schoolfruit
Normaal rond deze tijd startte het schoolfruit,
helaas kunnen we daar dit jaar geen gebruik
van maken.
Graag dus zelf iedere dag een gezond tussendoortje meegeven.

