
Onze organisatie vanaf maandag 29 november 2021:

● Naar school: Alle leerlingen mogen naar school, mits zij klachtenvrij zijn.

● Thuisblijven: Bij klachten blijven leerlingen en medewerkers thuis en laten zich testen bij de

GGD. De zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: ook kinderen met een milde

neusverkoudheid, zoals een snotneus, blijven thuis en laten zich testen bij de

GGD-teststraat.

● DigiD: Wellicht ten overvloede, maar vraag (voor de zekerheid) alvast een DigiD aan voor je

kind(eren).

● Voor schooltijd: De leerlingen mogen gewoon buiten op het plein blijven spelen. Als de bel

gaat, verzamelen alle groepen (dus nu ook groep 6,7 en 8) zich bij de leerkracht op het

plein. Elke groep gaat onder begeleiding van de leerkracht naar het lokaal.

● Mondkapjes in de school: Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 dragen in de gezamenlijke

ruimtes mondkapjes. Dit geldt ook voor iedereen vanaf 13 jaar die de school

binnenkomt: in de gezamenlijke ruimtes is het dragen van mondkapjes voor hen

verplicht. Zodra je in de gezamenlijke ruimtes zit, mag het mondkapje af.

● Zelftesten: Het zelftest-advies wordt aangescherpt op advies van het OMT. Wij vragen alle

leerlingen van groep 6, 7 en 8 alsmede alle medewerkers zich twee keer per week thuis

preventief (dus zonder dat er klachten zijn) te testen. Ouders/verzorgers kunnen hun kind

waar nodig helpen bij het uitvoeren van een zelftest. Graag spreken wij af dat leerlingen en

medewerkers van De Borgwal zich op maandagochtend en donderdagochtend testen. Als

de testuitslag positief is, gaat de leerling of medewerker (en de rest van het gezin) in

quarantaine en laat hij/zij zich testen bij de GGD. Als de test negatief is, mag de leerling of

medewerker naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor

gevaccineerden. Scholen ontvangen gratis zelftesten voor hun leerlingen en personeel.

Hoe dit precies gaat, en wanneer de scholen de testen ontvangen, werkt het ministerie van

OCW uit in overleg met het onderwijsveld. Zodra er meer informatie is, zullen wij dit met

jullie delen.

● Alle voorschriften (hygiëne, apart buitenspelen, ventilatie etc.) vanuit het protocol van

het RIVM voor basisscholen worden natuurlijk nageleefd.

OVERIGE, PRAKTISCHE ZAKEN:

● Corona klachten? Mochten er bij jullie als ouders of jullie kinderen signalen zijn van het

coronavirus, dan verzoeken wij jullie dringend dit tijdig te melden bij de leerkracht. Dit kan

via Parro.
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● Ontwikkelen klachten zich gedurende de dag, dan zijn wij genoodzaakt jullie als

ouders/verzorgers te bellen en wordt de leerling opgehaald. Dit om zoveel mogelijk de

veiligheid van leerlingen en leerkrachten te waarborgen. Wij hopen op jullie begrip en

medewerking.

● Gymlessen: De gymlessen blijven voorlopig gelukkig doorgaan. Wij willen wel vragen om de

gymkleding al thuis aan te laten trekken met daar een trainingspak overheen. Zo hoeven

kinderen alleen hun schoenen te wisselen en eventueel het trainingspak uit te doen in de

kleedkamer en op de tribune. Met jullie medewerking kunnen wij met deze aanpak de

groepen gescheiden houden.

● Ouders zijn, helaas nog steeds, niet welkom op het plein of in de school. Wij vragen jullie de

leerlingen waar mogelijk alleen naar school toe laten komen. Breng je de leerlingen toch

zelf naar school, kom dan alleen en houd rekening met de 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit

geldt ook voor het parkeerterrein en de voetpaden langs de school. Het is fijn als

ouders/verzorgers jongere broertjes en zusjes zoveel mogelijk thuis laten.

● Tussen de middag: De TSO is zoals gebruikelijk open voor betaald overblijven en ook tijdens

de TSO gelden de richtlijnen van het RIVM.

● Quarantaine en thuisonderwijs: De leerlingen die thuis in quarantaine zijn vanwege een

besmetting in het gezin of leerlingen die vanwege klachten thuis moeten blijven en

wachten op een test of een testuitslag, kunnen via de link in Classroom de lessen vanuit

huis volgen. Om 08.15 uur, tussen 12.15 uur en 12.30 uur en na 15.15 uur kan er werk

opgehaald worden, altijd in overleg met de leerkracht. Spreek dit via Parro met elkaar af.

● Vieren van verjaardagen: Het vieren van verjaardagen mag gewoon doorgaan, helaas

kunnen ouders hierbij niet aanwezig zijn. Trakteren mag, maar we moeten er weer scherp

op zijn dat de traktatie is voorverpakt door de winkel of door een bakker is bereid.

● Opvang bij ziekte leerkracht: Het is ontzettend moeilijk om invallers te vinden. De invalpool

is leeg. Daarbij kunnen we niet altijd een beroep doen op collega’s die extra kunnen

werken. Aangezien groepen binnen niet gemengd mogen worden, kunnen wij leerlingen

ook niet verdelen over de andere groepen. Wanneer wij geen leerkracht voor een klas

hebben, kan het zijn dat jullie ‘s morgens worden bericht met de mededeling dat de klas

thuis moet blijven. Leerlingen van de betreffende groep kunnen dan niet naar school

komen.

● Sinterklaas: Wij zijn op alles voorbereid en zullen er in welke vorm dan ook een

onvergetelijk Sinterklaasfeest van maken op vrijdag 3 december.

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee, samen met jullie, op een verantwoorde manier ons

onderwijs kunnen blijven vormgeven. Wees scherp op de 1,5 meter regel, met name bij het halen

en brengen van de leerlingen. Wijs elkaar er desnoods op. We zullen dit wederom samen moeten

doen. Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Groetjes, namens het hele team van De Borgwal

Christine van Mullem
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