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Na de persconferentie van dinsdagavond is duidelijk geworden
dat de scholen weer open kunnen en we dus weer kinderen
mogen begroeten. De situatie op de scholen zal niet zo zijn als
voor de lockdown in december!
Afgelopen week heeft u al een brief van het bestuur van CBO
de Greiden ontvangen, waarin ook duidelijk is aangeven dat er in
onderwijswereld heel veel zorg is over de veiligheid.
Er zullen ongetwijfeld veel vragen bij u naar boven komen, maar
die hopen we in deze Nieuwsbrief te kunnen beantwoorden. Ook
bij ons, als team, zijn er nog veel vragen en onduidelijkheden. Er
leven veel gemengde gevoelens bij leerkrachten bij het
opstarten van de scholen. Welke risico’s worden er gelopen?
De risico’s willen we zoveel waar mogelijk beperken.
In deze Nieuwsbrief zullen we uitleggen hoe we de komende tijd
op school willen gaan werken en welke regels we hanteren, zodat
het goed werkbaar blijft op school.
Hierin blijven we steeds de adviezen van het RIVM volgen,
waarin veiligheid en hygiëne een prominente rol spelen. Deze
adviezen en maatregelen vindt u helemaal onderaan deze
Nieuwsbrief.
Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen, hebben we
de hulp van ouders ook dringend nodig!
Wij gaan ons de komende periode weer richten op het fysiek
geven van onderwijs. Dit betekent ook dat kinderen die op 1 of
andere manier thuis zijn wegens ziekte of andere
omstandigheden niet de onlinelessen krijgen zoals ze nu gewend
zijn. Dat is namelijk geen haalbare kaart voor de leerkrachten.
Deze kinderen zullen een thuiswerkpakket krijgen en kunnen op
vaste momenten contact zoeken met de leerkrachten via Teams.
Waar nodig zullen we zaken aanpassen en dit met jullie
communiceren via de Nieuwsbrief of mail!
Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Schooltijden en ingangen:

Schooltijden:
Groep 1-2-3:
8.35 – 14.00 uur
Groep 4-5-6:
8.30 – 13.55 uur
Groep 7-8:
8.25 – 13.50 uur
Probeer zoveel mogelijk deze tijden aan te houden! Zorg dat kinderen niet al heel vroeg
op of rondom het plein aanwezig zijn. Deze tijden zijn hetzelfde als na de eerste
lockdown.
Ingangen/uitgangen school:
Groep 1-2-3 via het plein en dan via eigen buitendeur naar/uit eigen lokaal
Groep 1b* -4 -5-6 via de hoofdingang (aan de voorkant van school)
Groep 8 via de zij-ingang bij het parkeerterrein
Groep 7 gaat via het plein ’s ochtends in school en ’s middags via de hoofdingang eruit.
* Groep 1b vanaf 1 maart 2021
Juf Anneke en meester Jappie zijn ’s ochtends aanwezig op het plein en voor school
om eventuele vragen te beantwoorden.
Wij vertrouwen er op dat wachtende ouders zelf verantwoordelijk zijn om afstand
te houden van elkaar bij het halen en brengen!

Maatregelen in de school:
Maatregelen die door de school worden genomen:
- Op meerdere momenten worden de toiletgroepen en deurkrukken schoongemaakt door
Hectas schoonmaakbedrijf.
- Er wordt extra geventileerd tijdens pauzes. (de school voldoet ruimschoots aan de
norm – volgens het externe onderzoek wat heeft plaatsgevonden in oktober 2020)
- Voldoende schoonmaakmiddelen en papieren handdoeken voorradig.
- Duidelijk belijning voor looprichtingen op de vloer
De kinderen van groep 7 en 8 gaan bij ons op school geen mondkapjes dragen. Dit omdat
ze gebruik maken van een beperkt stukje van de gang.
Verderop in de Nieuwsbrief vindt u de maatregelen van het RIVM en de
Rijksoverheid!

Afspraken voor het brengen en halen van kinderen:
Brengen:
* De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Indien zij
gebracht moeten worden, laten ouders hun kinderen alleen vanaf het parkeerterrein/of
voor bij school naar het plein en in school gaan.
* ouders van kinderen van groep 1 t/m 3 brengen de kinderen bij het hek van school. De
kinderen worden door de pleinwacht naar de klas gebracht. De buitendeur is open.
* Kinderen worden door 1 ouder/verzorger gebracht.
Halen:
* kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar hun fiets/auto. Ouders wachten in de auto of
met hun fiets voor school.
* kinderen van groep 1 t/m 3 mogen bij het hek opgewacht worden. We verwachten van
ouders dat zij afstand houden van elkaar.
* Kinderen worden door 1 ouder/verzorger gehaald.
Als het kan, graag zoveel mogelijk lopend naar school!

Regels in de school/klas en meenemen materialen en traktaties:
* Kinderen volgen de vaste looproutes.
* Kinderen nemen hun jas en tas mee naar de klas en houden die bij zich (behalve groep
1 en 2).
* Er wordt zo weinig mogelijk door de klas gelopen.
* Kinderen komen niet in andere groepen, behalve kinderen die voorheen ook al lessen in
andere groepen volgden.
* De gymlessen bevatten weinig /tot geen contactmomenten. Het is aan de leerkracht
zelf of hij/zij wel gymlessen geeft.
* De leerkrachten houden waar mogelijk de 1.50 m afstand tot de leerlingen.
* De kinderen wassen op vaste tijden hun handen met desinfecterende handgel of zeep..

Traktaties:
Als kinderen jarig zijn of zijn geweest, dan vieren we dit in de klas en mogen ze
trakteren. Deze traktatie moet echter wel voorverpakt zijn! Graag het plannen van de
traktatie in overleg met de groepsleerkracht.

Kleuters nieuwe groep 1b:
Deze week krijgen de ouders van groep 1 de indeling van de nieuwe groep 1b. Deze
nieuwe groep zal starten op maandag 1 maart. De komende twee weken zullen juf Pytsje
en juf Geke assisteren in groep 1. Gedurende deze twee weken zullen de kinderen van
groep 1b al regelmatig in groepjes naar het nieuwe lokaal in de middenruimte gaan om te
wennen. Op donderdag 18 februari zal de kleutergroep voor het eerst gesplitst zijn en
zo de dag draaien met juf Geke. Op 1 maart start juf Geartsje met groep 1b.

Vervanging bij ziekte leerkracht
Mocht er een leerkracht uitvallen door ziekte of andere omstandigheden, dan zal er
gezocht worden naar vervanging. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn voor de
desbetreffende groep, dan zijn de kinderen vrij van school. Probeer altijd een back-up
te regelen. Na 8 februari is er geen Noodopvang meer op de school!

Boeken meenemen naar school!!
Het is erg belangrijk dat de kinderen komende maandag 8 februari hun lesboeken,
werkboeken, schriften en schrijfmateriaal weer meenemen naar school, zodat we hier
maandag weer gebruik van kunnen maken.

* Agenda:

* Voorlopig even geen extra activiteiten!
*
*
*
*
*

5 februari:
8 februari:
16 februari:
20-28 februari:
23 maart:

meester Jappie jarig
Herstart scholen
juf Froukje jarig
Voorjaarsvakantie
juf Ellen jarig

Foto’s op www.itfunemint.nl of www.facebook.com

Richtlijnen RIVM en Rijksoverheid:

Doelstellingen en uitgangspunten
Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en
tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te implementeren om de risico’s van
verspreiding van het virus in het algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan. Aan de
maatregelen in dit kader liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:
• De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.
• De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.
• Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van
zowel onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.
• Een focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en besturen: hoe
bereiken we het bovenstaande, maar houden we het ook uitvoerbaar?

We begrijpen dat er bij onderwijspersoneel vragen leven over risico’s op school. Hoewel
de onderstaande maatregelen deels verplicht zijn, is de precieze invulling vaak aan
besturen en scholen, passend bij hun schoolspecifieke situatie.
In het algemeen gelden de volgende regels met betrekking tot heropening:
• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van
kracht.
• De school is open, tenzij…
• Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het
verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
• De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel
personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op
afstand. Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.
Algemene coronamaatregelen
Wettelijk verplicht
• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel,
leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en
anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten
ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
• Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of
hooikoorts kan een leerling naar school.
• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.
• Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook
leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
• Hygiënemaatregelen en ventilatie. De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven
gelijk. Zie voor meer informatie het servicedocument en de handreiking.
• Medewerkers dienen voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck te
doen.
Noodzakelijke maatregel
• Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om
contactmomenten tussen personeel zo veel mogelijk te beperken.
• Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere
activiteiten zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats.
- Ouders mogen alleen op afspraak in de school en zijn verplicht een mondkapje te
dragen.

Mocht de leerkracht vermoeden hebben dat een leerling koorts/verhoging heeft, dan
wordt de temperatuur opgenomen. Is die boven de 38 graden Celsius dan wordt gebeld
om de leerling op te halen! Dit geldt ook voor hoesten etc.
Het is verstandig om zelf ’s ochtends bij uw kind(eren) eerst ook even de
temperatuur op te nemen.

Wegstuurbeleid
. Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in,
gaat het personeelslid naar huis.
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht: Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij
direct door een ouder/verzorger opgehaald. Aan scholen wordt geadviseerd
ouders/verzorgers erop te wijzen buiten school te blijven en afstand van elkaar te
houden.
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie
hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid .
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• als ze af en toe hoesten,
• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19,
ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat
die persoon een negatieve testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind
blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt
tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is
van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.’
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij 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
• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook
koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in
quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind
zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van
de uitslag blijft de leerling thuis.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-endagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in
quarantaine. Indien de 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 deze persoon thuis.
Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test
mag hij uit quarantaine.
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco .
• 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. De GGD licht dit toe.
Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis .
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie
m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/testen
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de
behandelend arts). Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid19#index_Risicogroepen .

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld
van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en
de behandelend arts).
Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19.
Thuisquarantaine naar aanleiding van een besmetting op school
Verplicht:
• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de
wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies
van de GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in
quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd.
Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine
gaat. Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met
een deel van de klas door vaste groepen te vormen, kan in overleg met de GGD bekeken
worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten
(categorie 3), waarvoor geldt: testen op dag 5 na het laatste contact wordt geadviseerd
en geen quarantaine.
• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het
laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen
langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
• Het is van belang dat de school zich voorbereidt op evt. afwezigheid van leraren en
leerlingen i.v.m. quarantaines en/of besmetting op school. Hierbij staan zowel het
tegengaan van verspreiding van het virus als continuering van onderwijs centraal. Denk
hierbij aan
• communicatie naar ouders en leerlingen;
• onderwijsaanbod en afstandsonderwijs;
• afstemming met bestuur, eventueel nabije scholen (bijv. zelfde gebouw),
gemeente.
Dringend advies:
• Over het testen van onderwijspersoneel is goede afstemming van de school met
bestuur, (g)mr, gemeente en GDD nodig.
• Houd rekening met een opstartstrategie om na een quarantaineperiode het fysiek
onderwijs weer te starten
• Sommige leraren zullen (op termijn) gebruik maken van (snel)test;
• Leerlingen druppelen mogelijk weer terug naar school na negatieve testuitslagen vanaf
dag 5, maar leerlingen kunnen ook langer in quarantaine blijven.
Noodopvang voor leerlingen van ouder(s) /verzorger(s) met cruciale beroepen
Als de school om organisatorische redenen niet open kan, is de school verantwoordelijk
voor noodopvang.

• Leerlingen met één of twee ouders/verzorgers met een cruciaal beroep. Een lijst van
cruciale beroepen (kinderen van ouders/verzorgers die hierin werkzaam zijn kunnen wel
naar school) staat hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen .
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang
zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om
de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang
brengen. Voor meer informatie over de noodopvang zie de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-enstudenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang .

