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Beste ouders/verzorgers,
Aangescherpte maatregelen in verband met Corona
Alle maatregelen, die het kabinet voor de komende 4 weken getroffen heeft, zijn er op gericht om
sociale contacten (met name onder volwassenen) zo veel mogelijk te beperken. Dit om te voorkomen
dat straks alle sociale contacten een halt toegeroepen moet worden en we in een volledige Lockdown (ook voor de scholen) terecht komen.
Wij willen ons als school dan ook zoveel mogelijk aan de adviezen houden en de contacten met
volwassenen zo beperkt mogelijk houden. Daarom passen wij ons gedrag binnen ons team aan en
vragen wij ook van u om alert om te gaan met de maatregelen.
Concreet betekent dit dat:
• Contact tussen school en ouders zo veel mogelijk telefonisch of digitaal plaats vindt.
• Indien het noodzakelijk is dat u in de school wordt uitgenodigd u alleen mag komen nadat u
alle vragen op de triagelijst positief hebt kunnen beantwoorden.
• Wij u verzoeken om in dat geval een mondkapje te dragen.
• Wij de komende periode geen hulpouders of andere externen binnen de school willen
ontvangen.
Daarnaast verzoeken wij u dringend om eventuele besmettingen van uw kind, uzelf of uw
gezinsleden zo snel mogelijk aan school door te willen geven. Uiteraard gaan we daar vertrouwelijk
mee om en zullen wij geen namen doorgeven.
Mochten er leerkrachten afwezig zijn, dan proberen we de kinderen in hun eigen klas op school op te
vangen. Mochten er geen vervangers zijn, dan pas zullen we voor de betreffende groep overgaan
naar thuisonderwijs. Laten we met elkaar hopen dat dit zo min mogelijk voor zal komen.
Mocht een leerkracht afwezig zijn doordat er sprake is van een Coronabesmetting dan zullen wij u
uiteraard informeren. Indien u hierover niets van ons hoort, dan is iemand om een andere reden
afwezig. Vanuit privacy redenen zullen wij die redenen, zoals u ongetwijfeld zult begrijpen, niet met u
delen.
Herfstvakantie
Mocht u op vakantie in het buitenland zijn geweest en dat gebied zou gedurende die tijd de code
‘oranje’ hebben gekregen, dan dient u zich aan de quarantaineregel van 10 dagen te houden.
Kinderen in de basisschoolleeftijd t/m 12 jaar hoeven niet in quarantaine als ze in een ‘oranje’ gebied
geweest zijn. Wij vragen u de richtlijnen van het RIVM na te leven.
HVO
De komende vier weken vervallen de HVO lessen van juf Ingrid Bouma.
Plusklassen
De kinderen van de Plusklas Theorie krijgen vanaf deze week les op obs ‘t Hunnighouwersgat. De
kinderen die deelnemen aan de Plusklas Praktijk blijven les krijgen op obs ’t Jok.

Luizenpluis
De luizencontrole vindt altijd direct na de vakantie plaats. Dit kan momenteel niet doorgaan op
school. Zou u uw kind dit keer zelf willen controleren?
Zwemles
Voor kinderen onder de 18 jaar zijn er geen restricties voor het zwemmen. De leerlingen van groep
5/6 en groep 7/8 kleden zich om in aparte kleedhokjes. Zij stoppen hun spullen in hun tas, die ze
meenemen het zwembad in.
Verder worden leerkrachten gezien als personeelsleden en zij mogen in het zwembad komen.
Leerkrachten dragen tijdens het vervoer van en naar het zwembad en in de hal een mondkapje, maar
niet in het zwembad zelf.
Na elke les wordt alles door het zwembadpersoneel gedesinfecteerd. Voorafgaand aan het
schoolzwemmen zijn er geen andere mensen in het bad aanwezig geweest.
Beslisboom neusverkouden kinderen (ter herinnering)
Verder is eind september naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het RIVM door de AJN
Jeugdartsen Nederland en BOinK de beslisboom aangepast voor neusverkouden kinderen. Er zijn een
aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd dus het is heel belangrijk dat iedereen vanaf nu met deze
nieuwe beslisboom gaat werken.
Met de beslisboom kan worden beoordeeld of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is
nu 1 beslisboom voor kinderen van 0 t/m groep 8 De beslisboom is een schematische weergave van
de regelgeving van het RIVM, zie bijlage in de mail.
Voor actuele informatie over Covid-19 kunt u de volgende websites raadplegen:
www.rivm.nl/coronavirus en www.ggdfryslan.nl
Een nieuwsbrief vol met maatregelen en aanpassingen. Natuurlijk zal dit de kinderen ook niet zijn
ontgaan. Het is fijn wanneer u dit met uw kind bespreekt. We bespreken op school één en ander ook
zorgvuldig met de kinderen.
Morgen pakken we de draad van het lesgeven weer op en we vinden het fijn om alle kinderen weer
te zien!
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.
Met vriendelijke groet,

Namens het team Prinses Margrietschool
Ineke Tuinman- van Vliet

