Zuidlaren, maandag 29 november 2021
Betreft: Corona info

Beste ouders/ verzorgers,
Zoals gezegd informeren we u als ouders/ verzorgers vandaag over de aangescherpte corona
maatregelen bij ons op school. Vanuit Stichting Baasis ontvangt u een algemene brief met maatregelen
(zie bijlage).
Helaas hebben we sinds enkele dagen, voornamelijk in de bovenbouw, ook te maken met besmette
leerlingen. Daarom deze brief waarin we vertellen op welke manier we ons onderwijs online vorm
gaan geven als leerlingen besmet zijn of uit voorzorg in quarantaine moeten. Hoe ziet dat eruit?
Voor de leerlingen
- We gebruiken dezelfde ingangen en looproutes die we tot nu toe gewend zijn. Zo
zorgen we er samen voor dat de leerlingen van verschillende groepen niet al te
veel door elkaar lopen;
- Dit geldt ook voor de pauzes, deze blijven hetzelfde omdat we al gewend zijn om
met maximaal 1 of 2 andere groepen op het plein te zijn;
- Dringend advies aan de groepen 6, 7 en 8: mondkapje op als je de school
binnenkomt en bij het verlaten van het lokaal (in de klas mag het mondkapje af)
- Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 wordt geadviseerd 2x per week een thuistest
te doen. Deze testen worden op school geleverd, zodra deze binnen zijn, zullen
we ze uitdelen aan de leerlingen.
Voor de ouders/ verzorgers
- Helaas mogen we geen ouders meer in de school ontvangen;
- Als u iets met de leerkracht wilt bespreken, kunt u mailen of bellen voor een
afspraak;
- Ouders volgen de beslisboom m.b.t. het bepalen of een kind wel of niet naar
school mag komen (de meest actuele beslisboom is op de startpagina van de
schoolwebsite te vinden: www.schuilingsoord.nl)
- Laat uw kind zoveel mogelijk alleen naar school gaan, of onder begeleiding van
één ouder; zo voorkomen we veel breng- en haalverkeer.
Voor de school/ de leerkrachten
- Al het personeel draagt een mondkapje in de gangen en wordt geadviseerd 2x per
week een thuistest te doen;
Online-onderwijs
Leerkrachten gaan ten opzichte van de vorige thuiswerksituatie meer gebruik maken van online
lesgeven.
Leerlingen die thuis in quarantaine moeten, maar wel fit genoeg zijn om onderwijs te ontvangen,
kunnen inloggen en de instructies die op school gegeven worden thuis volgen.
Alleen tijdens deze instructies zijn ze online, de verwerking kan in eigen tijd gebeuren.
Elke leerkracht zal hierover specifieke afspraken maken met zijn of haar eigen groep.

Als uw kind online onderwijs kan volgen kunt u dit aanvinken via het formulier ziekmelden op de
website. De leerkracht gebruikt de eerste dag om een thuiswerkpakket klaar te maken die u in de
middag op kan halen.
Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 zijn online via teams aanwezig bij de instructie. Mocht de leerling
niet over een laptop of Ipad beschikken, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.
Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 zal een aangepast programma gemaakt worden. De
leerkracht neemt contact met u op over een thuiswerkpakket.
Bij vragen kunt u altijd de leerkracht mailen. Zij zullen pas na de lesdag (14.00 u.) reageren.
Ook als de gehele groep thuis zit, geven we op bovengenoemde manier vorm aan het onderwijs.
Sinterklaas
Gelukkig mogen we Sinterklaas a.s. vrijdag gewoon ontvangen. Samen met de leerlingen zullen we
hier een mooie feestelijke dag van maken. Ook dit jaar zonder ouders helaas.
Traktaties en EU-Schoolfruit
We staan op dit moment alleen voorverpakte traktaties toe.
Voor het EU-Schoolfruit geldt dat twee leerkrachten dit verdelen over de groepen en hierbij
handschoentjes en een mondkapje dragen.
Gym
De gymlessen gaan gewoon door volgens het rooster
Talentenmiddag groepen 5 t/m 8
Omdat we tijdens de talentenmiddag groeps-doorbrekend werken, gaat dit voorlopig niet door.
We hopen hiermee jullie voldoende te hebben geïnformeerd.
De situatie vraagt van jullie als ouders/ verzorgers van onze leerlingen en van onze leerkrachten weer
de nodige flexibiliteit. Niet alles zal direct soepel verlopen, maar wij hebben er het volste vertrouwen
in dat we dit samen zo goed mogelijk vorm kunnen geven.
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