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Nieuwsbrief Start schooljaar 2021 2022 
 

Beste ouders, verzorgers 

 

We gaan het nieuwe schooljaar van start.... 

 

Corona heeft het afgelopen jaar ons (school)leven bepaald en voor het nieuwe schooljaar 

zijn hiervoor ook nog richtlijnen bepaald.  

In de persconferentie van 13 augustus werd duidelijk welke mogelijkheden tot verruimingen 

we kunnen verwachten, mochten de besmettingscijfers laag blijven. 

We hopen (en duimen) dat deze stappen snel gemaakt kunnen worden. 

 

Voor de nieuwe afspraken zijn we uitgegaan van het protocol basisonderwijs opgesteld door 

de PO raad met de nieuwste ontwikkelingen (gepubliceerd 14 juli) erbij meegenomen. 

 

In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten 

1. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

2. Tussen leerlingen onderling en leerling tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand 

bewaard te worden. 

3. De hygiënemaatregelen blijven van kracht (handen wassen, schoonmaak materialen op 

school) 

4. Bij milde verkoudheidsklachten mogen kinderen van 0-12 jaar wel naar school (zie 

beslisboom). 

5. Externen kunnen op afspraak weer in school als de 1,5 meter afstand wordt toegepast. 

Oudergesprekken zullen we dus weer op school houden. Ook vrijwilligers zijn weer welkom 

en de vakdocenten ook. 

6. Bijeenkomsten in school en vergaderingen met grotere groepen zijn alleen mogelijk als 

ruimte groot genoeg is om 1,5 meter afstand te houden. 

7. Verschillende haal- en brengzones en looproutes in school is ook niet langer verplicht. 

8. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine. Bij twijfel wel thuis 

blijven. 

 

Schooltijden 

De reguliere schooltijden zullen worden gehanteerd.  

Alle leerlingen starten elke dag om 8.30 uur en zijn om 14.30 (ma,di,do,vrij) of 12.30 (woe) 

uit. De onderbouw tot en met groep 4 is als vanouds op vrijdag om 12.00 uur uit. 

Pauzes en buitenspelmomenten worden weer gezamenlijk gepland. 

 

Halen en brengen van de leerlingen 

Tussen volwassenen moet 1,5 m. afstand bewaard worden. Dit kunnen wij niet organiseren 

bij het binnen brengen van de kinderen in school. Daarom hebben we besloten dat het 

brengen van de kinderen blijft zoals dit voor de vakantie geregeld was: 

Onderbouwleerlingen worden door 1 ouder/verzorger via het hek (bij de weg) naar de koe 
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op het plein gebracht. De groepsleerkracht vangt het kind op en begeleidt het naar het 

klaslokaal.  

De groepsleerkracht van groep 3 zal ook bij de deur op het kleuterplein staan om de 

kinderen op te vangen en mee te nemen naar de klas. 

Bij het ophalen verzoeken we ouders de 1,5 m. afstand tot elkaar te bewaren bij het 

wachten op het plein. Daarbij blijft van belang dat 1 ouder/begeleider het kind komt halen. 

De looproutes hierbij blijven gehanteerd: binnenkomst via het hek bij de Meergaardenweg; 

uitgang via het hek naar de ‘rotonde’.  

Het is mogelijk dat de leerkracht met ouders van nieuwe leerlingen een afspraak maakt over 

het binnenlopen in de school.  

 

Aanwezigheid van ouders in de school 

Gesprekken tussen leerkrachten en ouders in de school zijn wel mogelijk met inachtneming 

van de richtlijnen. Vooraf zal geïnformeerd worden naar de gezondheid.  

Huisbezoeken van de leerkracht bij nieuwe kinderen zijn tevens mogelijk. 

We willen graag dit jaar wederom een fysieke informatieavond organiseren per groep. 

Hierbij zal ook de mogelijkheid worden geboden om deze digitaal/online te volgen. We 

geven hierover meer informatie op het infobulletin van september. 

Ouderhulp bij activiteiten of overblijf (uitgevoerd volgens richtlijnen) is tevens mogelijk.  

 

Thuisblijfregels gezondheid 

Basisregels 

 • Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan 

van klachten gedurende de dag en laat je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen 

en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders 

thuisblijven.  

• Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met 

coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor 

zowel kinderen als volwassenen.  

• Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de 

niet-immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in 

quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten 

gelden.  

• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen 

school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie 

een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of 

overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is. 

 

Quarantaine 

Quarantaine In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  

• Bij klachten die passen bij corona;  

• Als je positief getest bent op corona;  

• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun;  
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• Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 

1,5 meter) en je bent nog niet immuun;  

• Als je terugkomt uit een hoogrisicogebied;  

• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.  

 

Bron en contactonderzoek 

BCO voor basisscholen  

Voor alle mensen in Nederland geldt in principe het protocol bron- en contactonderzoek, 

maar het BCO en testbeleid voor scholen verschilt op enkele punten van het nieuwe 

landelijke BCO beleid. Dit is mede omdat kinderen geen 1,5 m afstand hoeven te houden. 

Het BCO voor scholen is uitgewerkt in het servicedocument van OCW van 9 juli 2021 en luidt 

als volgt:  

• Alle niet-immune categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle 

kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat kan betekenen dat als iemand 

positief wordt getest, alle niet-immune contacten in de klas in thuisquarantaine gaan.  

• Op school zijn klasgenoten en leraren categorie 2 contacten, als zij tijdens de 

besmettelijke periode (vanaf twee dagen voor de eerste ziektedag) nauw contact hebben 

gehad met de persoon die positief getest is.  

• Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact dat de leerling of het personeelslid niet 

besmet is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine. 

In overleg tussen school en  GGd wordt gekeken of een quarantaine advies voor de hele klas 

ingaat, dit is afhankelijk van de bepaling categorie 2 contact of categorie 3 contact. 
 

Ventilatie 

Er zal gedurende de dag op pauzemomenten extra geventileerd worden door het 

openzetten van ramen en deuren van de klaslokalen en hal. 

 

Organisatorische en algemene punten: 

• De koelkasten worden weer gebruikt voor het vers en koel houden van de lunch. 

• Jassen en tassen worden aan de kapstokken gehangen (niet meer in de klas). 

• De leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan allemaal door de hoofdingang naar 

binnen (niet meer door het handvaardigheidlokaal). 

• Luizencontrole: dit pakken we binnen de school nog niet op. We vragen u als ouder 

zelf te controleren of uw kind hoofdluis heeft. Indien dit het geval is, wilt u dan een 

berichtje doen naar school/de groepsleerkracht. Deze zal dan de overige ouders 

attent maken op de melding binnen de groep. 

 

Tot zover de huidige verruimingen en ontwikkelingen.  

Zodra met wijzigingen zijn zullen we dit met u delen. 

Groet Marjan Wolterink & team obs Menno ter Braak 


