Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren
Kenmerk: UIT20211123/KvV - kennisgeving omtrent coronavirus
Maurik, 23 november 2021
Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren n.a.v. extra uitwerking basismaatregelen onderwijs

Beste ouders, verzorgers,
Ik had gehoopt u geen brieven meer te hoeven sturen met als thema Covid-19. Helaas is die wens niet
uitgekomen.
Naar aanleiding van het oplopende aantal besmettingen onder kinderen, heeft het kabinet extra
maatregelen getroffen, waaraan wij ons binnen het onderwijs dienen te houden.
De maatregelen die voor u als ouders van belang zijn, zijn:
•

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. De invulling van deze feesten zal
per school verschillen. Dit is mede afhankelijk van leerlingaantal, aantal besmettingen, de ruimte in
de school.

•

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.

•

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 Dit is
echter niet verplicht.

•

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te
volgen:
•
Regelmatig handen wassen
•
Binnenruimtes ventileren
•
Geen handen schudden
Wij volgen verder de richtlijnen van het RIVM. Constateren we op school dat een leerling zich niet
lekker voelt, zal er contact worden opgenomen met thuis om deze leerling op school op te komen
halen.
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We zetten ons allemaal zo goed mogelijk in voor het beste onderwijs voor uw kind, maar zoals ik al in
een eerdere brief heb aangegeven, kan het voorkomen dat we een moment geen leerkracht meer
beschikbaar hebben waardoor we helaas een groep thuis moeten laten. Indien mogelijk zullen wij voor
deze leerlingen thuisonderwijs verzorgen.
De informatie in deze brief is geldend tot de kerstvakantie of totdat er vanuit het kabinet andere
berichtgeving komt, waarvan wij u natuurlijk op de hoogte stellen.
We gaan er vanuit met deze brief u goed te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben,
dan kunt u terecht bij de directie van de school.
Pas goed op u zelf en elkaar!
Met vriendelijke groet,

Krista van Vreeswijk
directeur-bestuurder
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