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Sinds voorjaar 2020 hebben we te maken met de Covid-pandemie. We doen ons best om onze
school een zo veilig mogelijke plek te laten zijn. Tijdens de verschillende fases van de pandemie
betekent dit dat we verschillende maatregelen hanteren binnen onze school.
In dit document vind je de actuele maatregelen.
Dit overzicht wordt regelmatig gedeeld met de ouders via ons ouderportaal en staat ook op onze
website. Het helpt ons enorm als iedereen zich houdt aan deze richtlijnen.
Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op, samen komen we er altijd uit.
Kinderen
Kinderen die klachten hebben die eventueel aan Covid te linken zijn laten zich testen, (bij milde klachten
mag dit een zelftest zijn), of nemen een quarantainetijd in acht. Ook snotterigheid is reden om te testen.
Is de test negatief dan mag het kind naar school komen. Uitzondering op dit snottebellenbeleid:
kinderen die korter dan 8 weken geleden zijn genezen van Covid en kinderen met chronische
verkoudheid kunnen zonder getest te worden naar school komen.
Groepsdoorbrekend samenwerken of vieren kan momenteel niet. Groepen hebben tegelijkertijd pauze
maar buitenspelen doen kinderen alleen met groepsgenoten. De kleutergroepen spelen na elkaar
buiten.
Dringend advies: Iedereen vanaf groep 6 draagt op de gang een mondkapje en doet twee keer per
week een zelftest.
Team
Ons team houdt 1,5 meter afstand van alle volwassenen en draagt een mondkapje op de gang.
Als een personeelslid klachten heeft die eventueel te linken zijn aan Covid wordt er een test gedaan. Bij
milde klachten mag dit een zelftest zijn. Dringend advies: neem twee keer per week een zelftest af, ook
als je gevaccineerd bent.
De leerkrachten zorgen ervoor dat alle lokalen extra goed geventileerd blijven. Om de luchtkwaliteit te
monitoren staan in elk lokaal CO2 meters opgesteld.
Leerkrachten zorgen ervoor dat alle kinderen meerdere malen per dag hun handen wassen.
Ouders
Wij vragen je om je kind ’s ochtends zelf naar binnen te laten komen. Overdracht van kleuters gebeurt
aan het hek. Kinderen van midden- en bovenbouw lopen zelf over het plein of via de hoofdingang naar
binnen.
Vragen en korte berichten kan je doorgeven via Ouderportaal, dat lezen alle leerkrachten iedere
ochtend.
Om toch contact te kunnen hebben met leerkrachten komen zij aan het eind van de schooldag met hun
groep naar buiten.
Gesprekken voeren wij online tenzij het echt niet anders mogelijk is.
Momenteel is het helaas alleen mogelijk om in onze school te komen als je een afspraak hebt. Bij
voorkeur doe je van tevoren een zelftest. Kom binnen via de hoofdingang en draag een mondkapje
zolang je in het gebouw rondloopt. Houd steeds 1,5 meter afstand van alle volwassenen. Tijdens een
gesprek kan het mondkapje af.
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