Winsum, 14 augustus 2020
Betreft: een nieuw schooljaar en… maatregelen inzake corona
Geachte ouders/verzorgers,

Maandag gaan we weer beginnen. En wij hebben er ontzettend veel zin in. We starten om 8.25 uur
en hopen iedereen weer terug te zien.
Corona zorgt nog steeds voor beperkende maatregelen. Vandaar, voor de gezondheid van ons allemaal,
deze brief met de maatregelen en afspraken op een rij. Ten opzichte van de situatie voor de vakantie zijn
er een paar kleine wijzigingen. De inhoud van deze brief is gebaseerd op het landelijk protocol
basisonderwijs van 25 juni (zie ook de homepage van www.tiggeldobbe.nl). Hierbij nadere praktische
informatie.
Lestijden, pauzes, halen en brengen.
We verwachten alle kinderen weer op school op de gangbare lestijden 8.25 – 14.15 uur.
Nu, na de zomervakantie mogen we ook weer gymmen in de sporthal. Daar houden we ons aan de
vastgestelde hygiënemaatregelen. Het landelijk protocol bewegingsonderwijs is hierbij onze leidraad.
(https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/veel-gestelde-vragen-bewegingsonderwijs-in-basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs2cschooljaar-2020-2021.html#Vraag2).

Vanwege de veiligheid zijn ouders/verzorgers bij het halen en brengen nog steeds niet welkom op het
plein en in de school. Dat geldt niet voor overblijfouders, begeleiders van de BSO en stagiaires.
Bij individuele gesprekken op afspraak, mogen ouders (mits zij geen klachten hebben) wel weer in
school. Daarbij wordt de anderhalve meter maatregel in acht gehouden.
Kinderen naar school:
Laat uw kind(eren) zoveel mogelijk thuis nog even naar de wc gaan. En laat ze voordat ze vertrekken
naar school de handen wassen.
In- en uitgang voor uw kind:
Groep 1-2 eigen ingang via kleuterplein. Groen recht voor school en Geel aan de rechterkant bij het
bruggetje. Op de vrijdagmorgen is er een derde kleutergroep: de in- uitgang van de kinderen is dan via
het hek bij de zandbak. Houd bij het wachten de afstand in de gaten.
Groep 3-4 ingang grote plein bij groep 3
Groep 5 en 6 grote plein ingang bij vergaderlokaal
Groep 7 zijingang “Overkant”
Groep 6/8 en 8 vooringang “Overkant”
Bij het brengen staan leerkrachten (in het begin) buiten te wachten en zij zullen uw kind door de juiste
ingang naar binnen laten gaan. U wordt verzocht afstand te houden t.o.v. andere ouders en de
schoolomgeving weer snel te verlaten. De kinderen komen naar buiten via dezelfde ingang.
Bij het halen het nadrukkelijke verzoek om buiten de pleinen te wachten en afstand te bewaren. Ga niet

in nauwe doorgangen staan en maak ruimte voor kinderen die de schoolomgeving verlaten.

Pauzes:
De pauzes zijn net als voorheen.
Hygiëne
Hier blijven de basisregels gelden: geen handen geven, niezen in de elleboog en handen wassen. Daar
blijven we actief aandacht voor houden. De anderhalve meter regel is voor kinderen minder van belang.
Als leerkrachten proberen we zoveel mogelijk afstand te houden op anderhalve meter. Dit is in een
aantal situaties overigens best lastig en kunnen we niet altijd waarmaken. Fysiek contact proberen we zo
veel als mogelijk te beperken. Daarnaast besteden we ook aandacht aan
✓ Afstand van kinderen van verschillende groepen en looproutes van de groepen en in de gangen.
✓ De schoonmaak blijft intensief; zo worden dagelijks deurklinken en wc’s extra gereinigd.
Daarnaast mogen kinderen geen
voedsel met elkaar delen. Trakteren
mag, maar alleen fabrieksmatig
verpakte traktaties of een niet eetbare
traktatie. De kinderen gaan niet met
hun verjaardagskaart de klassen rond
om meesters en juffen te trakteren.

Zieke kinderen of ziekte in gezinnen
Wij passen de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:
www.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte—Besmettelijkheid
Voor kinderen in groep 1 en 2 geldt dat ze bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve
• als het kind daarbij ook koorts heeft
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geïnformeerd door de GGD.
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus (zie www.rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het
belangrijk om het kind te testen.
Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak);
• het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
Heeft uw kind last van hooikoorts, dan mag het gewoon naar school. Laat het ons dan even weten. Bij
twijfel over de gezondheidstoestand van uw kind kunt u gevraagd worden uw kind op te halen. Of we
sturen uw kind, in overleg met u, naar huis.

Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
✓ Wanneer een kind positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. Het kind 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: www.rivm.nl/leefregels
✓ Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten
heeft, blijft het kind ook thuis.
✓ Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar school
en de opvang.
✓ Als iemand in het huishouden van het kind getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het
laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie ook: www.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
✓ Bij een ongewoon aantal kinderen met klachten (vanaf drie kinderen per groep) neemt de school
contact op met de GGD.
Van bovenstaande zaken worden we op school graag op de hoogte gehouden.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
✓ Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de
instructies ook www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
✓ Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
✓ Kinderen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de schoolleiding en behandelend arts).
✓ Kinderen 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).
Ook voor leerkrachten en andere volwassenen in school zijn dergelijke regels van toepassing.
Tot zover deze informatie. Mocht u vragen hebben, laat het ons weten.
We hopen op een goede start met elkaar en dat we met zijn allen gezond zullen blijven. Zodra er
veranderingen zijn zullen we dat laten weten via Parro. Ook op de site en Tiggeltjes zullen we aandacht
besteden aan de gevolgen van de coronamaatregelingen.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team en de medezeggenschapsraad,

Jaap Rosema

