West Terschelling, 16 februari 2022

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief heten wij Fien van Dieren (gr.1) en haar ouders van harte welkom bij ons op
school. Wij wensen hen een hele fijne bassischooltijd toe op de Prinses Margrietschool!
Tweedaagse 17 en 18 februari ‘SAMEN KOERS ZETTEN’
U heeft via de groepsapp vandaag informatie ontvangen over de mogelijkheid om aan te sluiten, zowel
fysiek of online. De kinderen zijn deze dagen vrij.
Corona-update
Wat een fijn nieuws. Wij mogen jullie weer ontmoeten in de school!
Minister Kuipers kondigde gisteren in de persconferentie versoepelingen aan van de
coronamaatregelen. Ook op school worden de richtlijnen versoepeld. Basismaatregelen blijven nodig
en ook het advies om regelmatig een zelftest te doen blijft gelden.
De protocollen worden aangepast. Hiervan wordt u binnenkort op de hoogte gebracht.
Na de voorjaarsvakantie gelden de volgende regels op school:
• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig
handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.
• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.
• In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje te dragen.
• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee
keer per week een zelftest te doen blijft.
• Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer
mogelijk.
• Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van
zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.
• Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.
Namens het team wensen wij iedereen een gezellige en fijne vakantie!
We zien iedereen op maandag 28 februari weer op school.
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.
Met vriendelijke groet,

Ineke Tuinman- van Vliet
Teamleider obs Prinses Margrietschool

Samen, voor hún toekomst!
Openbaar Onderwijs Terschelling

