Amsterdam, 19 februari 2021
Beste ouders/verzorgers,
Vrijdag start de voorjaarsvakantie tot maandag 1 maart.
Vanaf 1 maart verzorgen wij het onderwijs zoals we de afgelopen twee weken al hebben gedaan. Op
deze manier proberen we rust te creëren en besmettingen te voorkomen.
Hieronder de ,bij de opening van de scholen, gemaakte afspraken :






De groepen 8 zijn verdeeld in een ochtend- en middaggroep. Leerlingen mogen in tweetallen
op 1, 5 meter van elkaar in de klas zitten. Gezien de ruimte is dat met 22 leerlingen tegelijk
niet mogelijk. Ook moeten alle leerlingen ook nog op 1,5 meter afstand van de leerkracht
blijven. Daarom zijn de groepen gehalveerd.
Schooltijden groepen 8: Ochtendgroep: Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 8.30 –
12.00 uur (is 14 uur les per week) Middaggroep: Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van
13.00 – 15.15 uur (is 9 uur). Ook krijgt de middaggroep op woensdag van 8.30 – 12.30 uur les
(4 uur totaal per week 13 uur)
Door groepsgrootte van 1 t/m 4 is er tijdelijk een andere samenstelling van de groepen. Zo
worden er van 3 kleutergroepen tijdelijk 4 groepen gemaakt. Ook de groepen 3 en 4 worden
gehalveerd.

De Covid-maatregelen blijven ook na de vakantie nog van kracht. Groepen worden niet gemengd en
bij (ziekte) verlof van een leerkracht hebben de leerlingen geen school.
Voor kinderen met verkoudheidsklachten hanteren wij onderstaande regels. doorgenomen.
Bij verkoudheid van een leerling of medewerker blijven deze thuis en gaan testen. Bij een positieve
test van een leerling of medewerker gaat de gehele groep 5 dagen in quarantaine en op dag 5
testen. Bij een negatieve test mag het kind/leerkracht weer naar school (mag naar testbewijs
gevraagd worden). Indien de testresultaten niet met de school worden gedeeld, wordt de
quarantaine verlengd tot 10 dagen. Wij werken met de beslisboom gebaseerd op de richtlijnen van
het RIVM (zie bijlage). Bij een ziekmelding zal gevraagd worden naar de symptomen en de eventuele
te nemen actie met u als ouders worden
Met deze brief sturen wij ook in de bijlage ons aangepaste verzuimprotocol mee. Vanaf 1 maart
zullen wij het protocol strikt gaan volgen.
Tijdens de voorjaarsvakantie worden In de groepen 3 en 4 de wanden doorgebroken. Zo hebben de
grote groepen de mogelijkheid om de leerlingen meer bewegingsruimte te geven en de
ondersteuning van kleine groepjes leerlingen kan dan plaatsvinden zonder dat ze van de grote groep
leerlingen gescheiden raken.
Indien er tijdens de vakantie nieuwe coronamaatregelen van kracht worden die gevolgen hebben
voor onze school, zullen wij u uiterlijk 27 februari informeren.
Namens alle medewerkers een hele fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Jenny Horstink

