Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief-EXTRA zaterdag 6 februari 2021
(vanwege herzien OMT-besluit vandaag)
School weer open - herziene besluitvorming OMT
Gisteravond laat verscheen een aangepast OMT-advies
voor kinderen met verkoudheidsklachten vanwege de
opmars van de Britse variant van het coronavirus.
Minister Slob heeft dit advies vanmorgen overgenomen.
Het nieuwe advies heeft consequenties voor het
toegangsbeleid voor kinderen met verkoudheidsklachten.
We hebben de regels voor heropening van de School met
de Bijbel Langbroek daarom aangepast.
In het nieuwe advies staat dat kinderen met
verkoudheidsklachten vanaf aanstaande maandag niet
naar de basisschool mogen komen en thuis moeten
blijven. Bij ‘Heropening - Gezondheid’ leest u de herziene
afspraken.
Hoe ziet de heropening eruit?
Heropening - Algemene regels
1. de school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen;
2. de leerlingen zijn verplicht om naar school te komen;
3. ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de
afdeling leerplicht.
Heropening - Gezondheid
Leerlingen mogen naar school:
• met chronische luchtwegklachten zoals astma of
hooikoorts zónder koorts of benauwdheid
• als ze af en toe hoesten
Leerlingen blijven thuis als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn;
• ze koorts hebben, benauwd zijn of hoesten;

Als uw kind bovenstaande klachten heeft, wordt
aangeraden het kind te laten testen. Een kind met deze
klachten dat niet getest is, mag weer naar school als het
24 uur volledig klachtenvrij is. Als een kind met milde
klachten 7 dagen na de eerste ziektedag nog steeds
dezelfde klachten heeft, mag het ook weer naar school.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van
het testresultaat;
• het kind bij iemand in huis woont die coronaklachten
met koorts en/of benauwdheid heeft, totdat de
persoon met klachten een negatieve testuitslag heeft;
• het kind een contact is van iemand met corona;
• het kind een huisgenoot is van iemand met corona; de
leerling blijft tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in
quarantaine;
○ indien de geteste huisgenoot dan nog geen klachten
heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de
testafname weer naar school;
○ krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de
leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met de
geteste huisgenoot thuis;
○ vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling
getest worden en bij een negatieve test mag hij/zij uit
quarantaine;
○ als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet
hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde
patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.
• het kind positief getest is op corona; de leerling moet
ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en
uitzieken.
○ de leerling mag pas weer naar school en de opvang
als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten
meer heeft
○ zie voor meer informatie over thuisblijven:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
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• als er een besmetting is vastgesteld bij een leerling of
leerkracht van een groep
○ de hele groep inclusief de leerkracht moet dan 5
dagen thuisblijven; we gaan dan over op
afstandsonderwijs zoals u gewend was;
○ wanneer u als ouder/verzorger uw kind niet wil laten
testen, dan blijft uw kind 10 dagen in quarantaine;
voor die kinderen zal dan door de leerkracht een
beperkte vorm van afstandsonderwijs worden
aangeboden in die zin dat de leerkracht voor het kind
een dagtaak klaar zal zetten, maar zonder
instructiefilmpjes of online mogelijkheden voor
contact met de leerkracht.
Heropening - Testen is een dringend advies van het
ministerie van onderwijs
• bij coronagerelateerde klachten bij de leerling;
• als er een indicatie is in het kader van een bron- en
contactonderzoek;
• zie ook onder het kopje ‘Leerlingen blijven thuis als’.
Heropening - Start en einde schooldag
1. Alle leerlingen komen weer naar school, op de
gebruikelijke tijdstippen; dit in afwijking van het
landelijk advies. Deze keuze hebben we gemaakt in
overleg met onze medezeggenschapsraad. Immers,
het is in het belang van u als ouders dat u uw kinderen
op hetzelfde tijdstip op school kunt brengen en op
kunt halen.
2. Om hierbij ‘ophoping van ouders’ te voorkomen
verzoeken wij u dringend om uitsluitend uw kind naar
school te brengen wanneer dit noodzakelijk is en
direct te vertrekken wanneer u uw kind heeft
afgeleverd op school. Immers, de leerkrachten zijn dan
aanwezig om toezicht te houden. Het verzoek aan u
als ouders/verzorgers is om de kinderen zoveel
mogelijk zelfstandig naar school te laten komen vanaf
groep 5;
3. Wij adviseren u als ouders/verzorgers om een
mondkapje te dragen bij het halen en brengen van de
kinderen; als u bij het hek komt of het plein op komt;
4. Ook de leerkrachten dragen een mondkapje;
5. De ouders van de kleuters verzamelen/verspreiden
zich over het gehele kleuterplein;
6. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 wachten
bij de kleuteringang op de voor hun groep bestemde
plaatsen: groep 1 bij de schuur, groep 2 bij de
prullenbak, groep 3 bij het speellokaal en groep 4 voor
het klaslokaal van groep 4;
7. Komt u alstublieft niet te vroeg. De leerkrachten
komen om 8.30 uur naar buiten. Komt u bij het
ophalen alstublieft ook niet te vroeg, houd afstand op
het kleuterplein en draag zoals gezegd een
mondkapje;

8. De ouders van de midden- en bovenbouw verzamelen
zich op het voor de ouders bestemde vak op het
hoofdplein; houd daarbij afstand van elkaar;
9. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 wachten
op de voor hun groep bestemde ‘tegel’ op het
hoofdplein;
10. De groepen 1 tot en met 4 hebben hun eigen
looproute via de kleuteringang;
11. De groepen 5 en 7 hebben hun looproute, om de
beurt, via de hoofdingang;
Heropening - Veiligheid in de school
1. Bij binnenkomst in de school desinfecteren alle
leerlingen hun handen;
2. De leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen bij het
lopen op de gang een mondkapje; graag een zakje
meenemen waar het mondkapje in bewaard kan
worden;
3. De leerkrachten dragen op de gang een mondkapje;
4. Het personeel houdt onderling 1,5 meter afstand;
5. In de groepen 4 tot en met 8 zullen we cohorteren, dat
wil zeggen dat we de kinderen in vaste groepjes bij
elkaar laten zitten, de gehele dag door;
6. We houden ‘gescheiden pauzes’, dat wil zeggen dat
we per groep zullen pauzeren;
7. In de school zullen we goed ventileren, daar biedt ons
gebouw voldoende mogelijkheid voor;
8. Er wordt niet gegymd in de sporthal. Alle kinderen
zullen - waar het weer dat toelaat - gedurende de
schoolweek buiten op het schoolplein met hun eigen
leerkracht aan sport en spel doen;
9. Externen mogen alleen in de school komen, wanneer
dit noodzakelijk wordt geacht; dit met toestemming
van de directeur;
10. Passend bij de maatregelen waarin de groepen zoveel
mogelijk bij elkaar moeten blijven, zal RT, de extra
begeleiding voor de kinderen per dag, per groep
worden vormgegeven; dit betekent bijvoorbeeld dat
onze RT-er, juf Miriam, op maandag meedraait met
groep 4, om een aantal leerlingen van deze groep RT
te geven, en een volgende dag weer een andere
groep. Op deze manier kunnen we onze (extra) zorg &
aandacht gewoon continueren en vindt er geen
wisseling plaats tussen kinderen uit verschillende
groepen;
11. Tot de voorjaarsvakantie is er geen
roulatieprogramma (op vrijdag) voor de groepen 5 tot
en met 8;
12. Gesprekken met ouders vinden zoveel mogelijk online
plaats. In bijzondere gevallen op school, maar met
gepaste afstand;
13. Tenslotte, voor de duidelijkheid: het is niet de
bedoeling dat u als ouders/verzorgers de school
binnen gaat. Indien dat om een bepaalde reden toch
nodig is, wordt u verzocht om aan te bellen en even
buiten te wachten. Er komt dan iemand naar de deur.
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Heropening - Spullen mee terug
Alle werkboeken, leerboeken schriften etc. moeten
maandag weer mee naar school genomen worden. Dat
geldt ook voor de Chromebooks die geleend zijn van
school. Deze moeten -opgeladen!- ingeleverd worden
zodat alle kinderen er maandag weer mee kunnen werken
op school. Vergeet de oplader niet mee te geven
alstublieft.

Koning Winter komt eraan. Daardoor zullen de looproutes
en de vakken op het plein aanstaande maandag (en
misschien wel de hele week) niet zichtbaar zijn.
De leerkrachten en ondergetekende zullen bij de hekken
staan om de ouders en de kinderen op een veilige manier
het plein op te laten gaan.
Gezegende zondag en tot maandag!

Tot zover alle bepalingen. Een hele lijst…
Tenslotte
We krijgen allemaal aardige en bemoedigende reacties
over het feit dat de school aanstaande maandag weer
open mag. We begrijpen dat de kinderen er naar uit zien!

Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur
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