Winsum, 24 november 2021
Betreft: nieuwe fase

Dag allemaal,
Ik heb jullie meerdere keren Parro’s gestuurd over besmettingen, uitval, vervangingen en ander ongerief
in deze corona-periode.
Hoewel het bijna onmogelijk is om invallers te krijgen als collega’s (langdurig) uitvallen, is het is ons nog
steeds gelukt om geen groepen naar huis te sturen. Dat lukt ons, omdat collega’s bereid zijn extra te
werken en/of van groep te wisselen. En met Chanine Wassenaar en Monique Postma hebben we twee
collega’s in huis die ook zelfstandig met een groep kunnen en willen werken.
Maandag hebben we de situatie op school met elkaar besproken. Ook de leden van de
medezeggenschapsraad hebben daarin meegedacht.
Ons uitgangspunt is en blijft veiligheid voor kinderen, leerkrachten en ouders. Ook willen we de school zo
lang mogelijk openhouden. Dus als het enigszins kan geen groepen naar huis sturen. En tegelijk blijven
we net als in de vorige corona-periode met elkaar kijken wat er wel kan.
Nadat we dit hadden gedeeld via Parro, kwam de overheid met aanvullende maatregelen voor alle
scholen. Zie onderaan de tekst die we kregen. Die ik heb gekopieerd.
Welke maatregelen gaan wij treffen of hebben we al getroffen:
➢ Er komen geen ouders en externe meer in school, tenzij het niet anders kan.
Wij bepalen als school wanneer wij het nodig achten dat er externen en ouders in school mogen
komen.
We zullen TEAMS meer dan nu gaan gebruiken bij contacten.
➢ Externen desinfecteren hun handen en dragen in de gangen een mondkapje.
➢ Probeer bij het halen en brengen afstand te houden van
elkaar.
➢ Kinderen komen net als anders door onze 5 ingangen
naar binnen en ontsmetten hun handen in de groep.
➢ We blijven (voorlopig) gymmen in de Ripperdahal
➢ Kinderen trakteren met hun verjaardag alleen in de eigen
groep.
➢ Bij twijfel: laat je kind thuis uitzieken en/of laat het testen.
➢ We brengen bewegingen binnen school zo veel mogelijk terug. Zo doen we bijvoorbeeld het duolezen met kinderen uit verschillende groepen niet meer.
➢ Mede n.a.v. het vorige punt wordt de Plus-groep voorlopig even stopgezet. Frederika gaat op de
woensdagen werken in groep 6. Hierdoor kan Vanessa een extra dag in groep geel zijn. Dat is
voor de kinderen prettiger.
Tot slot.
Hygiëne:
De basisregels blijven gelden: geen handen geven, niezen in de elleboog en handen wassen. Daar
blijven we actief aandacht voor houden. Als leerkrachten proberen we onderling zoveel mogelijk afstand

te houden. Dit is in een aantal situaties overigens best lastig en kunnen we niet altijd waarmaken. En
uiteraard zullen we goed blijven ventileren.
Besmetting:
Mocht er bij u een besmetting
binnen het gezin zijn, laat het ons
dan direct via de mail of per
telefoon weten. Door open en
transparant hierover te
communiceren, kunnen we
gezamenlijk zorgen dat we de
invloed van het virus zo klein
mogelijk houden. Deze aanpak, heeft tot nu toe goed gewerkt. Wij blijven daarin de instructies van
de GGD volgen. Op onze homepage www.tiggeldobbe.nl kun je de laatste updates daarvan zien,
zoals de beslisboom. Ook via deze link kun je meer informatie vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Tot zover deze informatie. Mochten jullie vragen hebben, laat het ons weten.
We hopen samen met jullie hulp de school voor alle kinderen zo lang mogelijk open te houden en te
zorgen en ervoor te zorgen dat ze lekker op school samen aan het werk kunnen. Er komt straks een
gezellige maand aan en dat willen we graag met elkaar gaan beleven.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team en medezeggenschapsraad,

Jaap Rosema

Informatie die we van de overheid kregen:

“Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit corona voor scholen:
protocollen volgen zo snel mogelijk
23-11-2021
Coronavirus (COVID-19)
Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen.
Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking
van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in. Protocollen worden zo snel mogelijk
aangepast aan de nieuwe richtlijnen.

Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op school
moeten zijn in het belang van de leerlingen.
Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats.
Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is
ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat
kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals
benauwdheid, hoesten en koorts.
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle
huisgenoten in quarantaine.
Voor personeel in het po en personeel en leerlingen in het vo geldt het dringende advies om
twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken. Scholen kunnen deze zelftests gratis
aanvragen.
Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad aanvullende
maatregelen nemen, denk hierbij aan het aangeven van looproutes in de school of het
aanhouden van gespreide pauzes.

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te volgen:
▪ Regelmatig handen wassen
▪ Binnenruimtes ventileren
▪ Geen handen schudden

Protocollen
De actuele wijzigingen voeren we zo snel mogelijk door in de protocollen. We publiceren de
protocollen z.s.m. op lesopafstand.nl, na afstemming met de vakbonden en ouderorganisaties”

