Werkwijze Corona

Organisatie
● Alle groepen gaan op de normale schooltijden naar school. De inlooptijd is van 8.15 uur tot
8.30 uur.
● De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een mondkapje mee naar school. We vragen van
deze leerlingen dit mondkapje op te zetten als ze op de gangen andere leerlingen tegen
kunnen komen.
● Groep 3 t/m 8 gaat via de Langereis deur naar binnen.
● Kleuters gaan via de kleuter deur naar binnen.
● Ouders zetten hun kinderen af bij het hek. Bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen,
dragen ouders een mondkapje.
● Ouders van kleuters brengen hun kinderen naar de kleuter deur.
● Jarige leerlingen kunnen in de klas trakteren op een voorverpakte traktatie.
Afstand houden
● In groep 3 t/m 8 wordt er met vaste groepen gewerkt. De leerlingen van de verschillende
groepen blijven binnen en buiten gescheiden.
● Leerlingen en leerkrachten houden afstand, tenzij er hulp nodig is die niet op 1,5 meter kan
worden georganiseerd.
Test
●

●

Wanneer uw zoon of dochter positief getest is op Corona, willen we dat zo snel mogelijk
weten. Tijdens schooltijden belt u naar school. In het weekend en de avonduren stuurt u een
Whatsapp bericht naar 06-20927606.
Indien er binnen het gezin een positieve Corona test is, blijft uw kind natuurlijk thuis. We
vragen u via de mail aan de leerkracht door te geven als er binnen uw gezin een besmetting
is.

Quarantaine
● Wanneer er een leerling of leerkracht uit een groep positief getest wordt, gaan de leerlingen
en leerkracht 5 dagen in quarantaine.
● De leerlingen en leerkrachten kunnen na 5 dagen getest worden. Bij een negatieve uitslag
kunnen de leerlingen en leerkracht weer naar school. Als de leerlingen of leerkracht niet
getest wil worden, wordt de quarantaine verlengd naar 10 dagen. Wanneer de leerlingen en
leerkracht klachtenvrij zijn, kunnen ze weer naar school.
● Wanneer leerlingen in quarantaine zijn, kunnen ze geen gebruik maken van de noodopvang.
Thuisonderwijs
● Door ziekte en/of quarantaine maatregelen kan het zijn dat er geen leerkracht beschikbaar is
op school. Er zal dan zo snel mogelijk thuisonderwijs worden gestart.
Hygiëne

●
●
●

Leerlingen desinfecteren hun handen bij de desinfectiezuil op het schoolplein bij
binnenkomen van de school.
Op school laten we de leerlingen regelmatig de handen wassen met water en zeep.
In elke groep zetten we ramen open om zo goed mogelijk te ventileren.

Gezondheid
● Leerlingen met klachten blijven thuis. Denk aan neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts
en tijdelijk minder ruiken en proeven.
● Wanneer een leerling 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer op school komen.
● Als een gezinslid ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft, blijft de leerling thuis.
● Wanneer leerlingen op school klachten hebben, worden ouders gebeld om ze op te halen.
● We adviseren ouders om kinderen met klachten te laten testen. Voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testlocatie

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met met mij opnemen.
Vriendelijke groeten,
Anita Huibers

