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Introductie
Onder basisschoolleerlingen stijgt het aantal corona besmettingen het hardst, blijkt uit
cijfers van het RIVM. Als het lukt om de bron van besmetting te vinden, blijkt een
school opvallend vaak de besmettingshaard. Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van
vorig week, is ons doel om fysiek onderwijs te kunnen blijven geven. Hoe mooi en
belangrijk is het dat de kinderen onderwijs kunnen volgen in ons eigen schoolgebouw!
Op dit moment is het (nog) rustig met het aantal besmetting op onze school. Dat
hopen wij zo te houden! Wij realiseren ons ook dat het morgen anders kan zijn.

Aanscherping Coronamaatregelen
Wij willen besmettingen zoveel mogelijk voorkomen en ons concentreren op het fysieke onderwijs
op school. De aanscherpingen op onze school gaan vanaf volgende week maandag in. Wij hanteren
daarbij de richtlijnen vanuit de GGD. Zoals eerder aangegeven zijn wij alert en gebruiken ons gezond
verstand hoe wij dit voor onze school organiseren.
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Ouders mogen wel het schoolplein op. Ze zijn bij het ophalen en brengen zelf
verantwoordelijk om afstand te houden.
Kinderen blijven vanaf volgende week met hun klas in een eigen ‘bubbel’ en werken niet
groepsdoorbroken. Hyperion en de leesgroepen kunnen wel doorgaan, maar de kinderen
zullen daarbij gesplitst worden met alleen kinderen uit de eigen klas. De groep 4 en 5
middag op vrijdagmiddag is in de eigen klas. Dus in Palm/ Iep/ Kastanje wordt met de
eigen leerkracht gewerkt. Dit zodat bij een eventuele besmetting niet direct meerdere
klassen in quarantaine hoeven.
Bij ziekte van een leerkracht proberen wij een invaller te regelen. Lukt dit niet, dan blijft
de klas thuis, omdat verdelen bij andere klassen niet mogelijk is als er in bubbels
gewerkt wordt. Ook weer zodat zo min mogelijk kinderen bij een besmetting in
quarantaine hoeven.
Hulpouders voor o.a. de bibliotheek kunnen tijdelijk niet in de school. Bezoekers van
buitenaf komen alleen de school binnen op afspraak, dragen een mondkapje (publieke
ruimte) zodat kinderen niet via een eventuele bezoeker besmet kunnen worden.
Bij 3 of meer corona besmettingen bij kinderen in een klas, gaat de klas in
thuisquarantaine gaat en krijgt afstandsonderwijs. Bij 1 of 2 besmettingen, kan de klas
gewoon nog naar school, maar zijn ouders waakzaam. Het blijft van groot belang dat
besmettingen gemeld worden bij de directie.
Als er sprake is van een besmetting in de klas, geldt: vijf dagen na het laatste contact
met het besmette kind kunnen kinderen getest worden. Als school adviseren wij een
test bij de GGD. Bij een negatieve uitslag kunnen de kinderen weer naar school. Laten
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testen is uiteraard een vrije keuze! Kiest u voor niet testen dan kunnen deze kinderen 10
dagen na het laatste contact met het besmette kind weer naar school.
Bij een evt quarantaine informeert de directeur de ouders van die klas. De leerkracht
stuurt informatie over het afstandsonderwijs met Google Meet momenten en
werkpakket.
Het advies is om terughoudend te zijn met ouderstromen in de school. Dat betekent dat
wij de informatieavond van 24 november moeten verplaatsen naar een later moment.
Erg jammer, want het programma ligt al helemaal klaar…
Wij hanteren de basisregels: ventileren in alle klaslokalen en ruimtes, regelmatig
handen wassen bij kinderen en personeel. Leerlingen en personeel blijven thuis bij
klachten en komen weer naar school bij een negatieve test.

Op deze manier doen wij er alles aan om de besmettingen zoveel mogelijk buiten de deur te houden.
Wij realiseren ons goed dat niemand zit te wachten op een nieuwe periode van
quarantaine/thuisonderwijs. Wij willen samen met leerlingen, team en ouders zo lang mogelijk het
fysieke onderwijs door laten gaan en hopen daar op deze manier ons steentje aan bij te dragen!

Met vriendelijke groet,
namens het team van Montessorischool Bilthoven
Lianne van den Essenburg

