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Beste ouders/verzorgers,

Extra studiedag
Op 27 januari hebben wij in de lockdown een studiedag niet door laten gaan. Deze hebben
we gepland op vrijdag 16 juli, alle kinderen hebben deze dag dus vrij!

Corona versoepelingen
De overheid heeft versoepelingen aangekondigt die deze zaterdag ingaan. Niet alle
versoepelingen kunnen ook direct doorgevoerd worden in het onderwijs. De PO-raad heeft
adviezen uitgebracht, waarover wij komende week met het team een besluit zullen nemen.
Hierover zult u later nog geïnformeerd worden.

Welke regels gelden straks nog wel?
We moeten nog steeds voorzichtig blijven. De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en
gezondheid blijven wél van kracht. Dat houdt onder andere in:

● Regelmatig en goed handen wassen;
● Niezen en hoesten in de elleboog;
● Bij klachten thuis blijven en jezelf laten testen;
● Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand

Let op:
● het snottebellen protocol blijft van kracht
● evenals de hygiënemaatregelen

Afspraken die blijven binnen de Omnibus:
* Er mogen tot de zomervakantie geen ouders in school tijdens het brengen en halen, dit
blijft in stand omdat we de 1,5 meter niet kunnen waarborgen in deze momenten.

Hoe te handelen in geval van besmetting in de klas?
De richtlijnen van het RIVM voor de test- en quarantaine adviezen voor contacten van een
positief getest persoon blijven gelden. Blijf bekende besmettingen melden. Volg altijd de
adviezen van de GGD op. Bij een positief geval op school wordt zo door de GGD bepaald
welke (nauwe) contacten in quarantaine moeten en wie zich moet laten testen.

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


Afscheidsmusical groep 8
We kiezen er dit jaar voor om een middagvoorstelling, 16:00 uur te doen voor de ene groep
en voor de andere groep een avondvoorstelling, 19:00 uur.
Hierdoor kunnen we de 1,5 meter waarborgen en u op een verantwoorde manier de
afscheidsmusical vormgeven.
Alle ouders/verzorgers van groep 8 krijgen hierover bericht van de betreffende leerkracht.

Afscheid Ans
Juf Ans gaat met pensioen met de zomervakantie en neemt dus afscheid van onze school.
Wellicht wilt u als ouder nog even een momentje om afscheid te nemen van haar.
U bent hiervoor welkom op woensdag 21 juli tussen 9:00-9:30 uur
om op het schoolplein, met inachtneming van 1,5 meter, even bij haar langs te wandelen.
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