25 maart 2021
Nr. 6

Nieuwsbrief in Coronatijd

PERSCONFERENTIE 23 MAART 2021
Afgelopen dinsdag hoorden we weinig nieuws op de persconferentie. Er is helaas
nog weinig licht aan het eind van de tunnel en de enige versoepeling betrof de
avondklok die vanaf 31 maart om 22.00 uur ingaat.
De werkgroep corona heeft vergaderd om de stand van zaken op de scholen te
bespreken en vragen die er leefden te beantwoorden.
BESMETTINGEN EN QUARANTAINE
Op de scholen wordt er veilig gewerkt en is er veel aandacht voor alle maatregelen. Ondanks dat komt het toch voor dat er een leerling of medewerker positief
getest wordt. In overleg met de GGD wordt dan bekeken wat er op dat moment
moet worden gedaan. Dat heeft hier en daar wel gevolgen, bijv. als een klas in
quarantaine moet of als er voor een groep even geen inval geregeld kan worden.
Het is dan een uitdaging om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.
Daarom is het noodzakelijk dat iedereen alert blijft.
DIGI-D
We willen de ouders en verzorgers adviseren om voor hun kind(eren) DigiD aan te
vragen. Met een DigiD is het makkelijker om een testafspraak bij de GGD te
maken en veelal heb je de testuitslag eerder binnen. Advies is om hier niet mee te
wachten, want het duurt een aantal dagen voordat je het dan hebt.
MAATREGELEN WAAR WE ONS AAN HOUDEN
Omdat we niet mogen verslappen in het ons houden aan de maatregelen maken
wij u hier nog een keer op attent. Deze regels gelden voor iedereen op school.
• Vaak je handen wassen (20 sec. met zeep), afdrogen met papieren handdoek
• Hoesten en niezen in de elleboog
• Geen handen schudden en niet aan je gezicht zitten
• Tafeltjes en toetsenborden, deurklinken en andere oppervlaktes reinigen
• Met klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) blijf je thuis
• Ook als er binnen een gezin corona is geconstateerd ga je in quarantaine
• Geen ouders in de school
• Alleen externe medewerkers in school die noodzakelijk zijn voor het onderwijs en zorg aan leerlingen
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
• Op een aantal scholen dragen we mondkapjes buiten de klassen
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TESTEN OP CORONA
We kunnen niemand verplichten om zich bij de GGD te laten testen op corona,
maar als je coronaklachten hebt is dat wel ons advies. Wij vragen dit aan onze
medewerkers, maar ook aan de leerlingen. Als je klachten hebt ga je in quarantaine tot de testuitslag bekend is of 10 dagen in quarantaine als er niet getest wordt.
Als de uitslag positief is volgen we de aanwijzingen van de GGD op.
Hiermee houden we de scholen open en hopen we zo min mogelijk groepen naar
huis te hoeven sturen.
Er zijn sneltesten te koop, maar vanwege de betrouwbaarheid is het advies om bij
de GGD te gaan testen.
Vanuit de overheid worden er momenteel pilots gedraaid met sneltesten voor
medewerkers op scholen. Dit zijn preventieve testen die worden ingezet om
besmettingen sneller op te sporen en uitbraken te voorkomen. Bij klachten moet
men nog wel een reguliere test doen bij de GGD. Als de resultaten bekend zijn
zullen deze testen worden omgezet in zelftesten voor thuis en gebruikt gaan
worden in het onderwijs. Het nieuws daarover wachten we af.
CONTACTEN BUITEN SCHOOL
Op onze scholen werken we zoveel mogelijk in cohorten. De samenstelling van de
groepen leerlingen zijn dan steeds hetzelfde. Dat maakt bron– en contactonderzoek makkelijker en kan voorkomen dat er bij een uitbraak een hele klas in
quarantaine moet. Ook in de pauze houden we deze groepen bij elkaar.
Dit is buiten de school natuurlijk niet te handhaven want dan ontmoeten onze
leerlingen weer andere kinderen op de BSO, op de sportvereniging of bij het
samen spelen. We willen ouders vragen hier kritisch en alert mee om te gaan. Zijn
er corona-gerelateerde bijzonderheden bij deze contacten dan horen wij dat
graag op school.
SCHOOLFOTOGRAAF
De werkgroep Corona heeft besloten dat onder voorwaarden de schoolfotograaf
op school kan komen. Deze voorwaarden zijn dat de foto’s buiten worden gemaakt en dat er alleen individuele foto’s worden genomen. Dus geen foto’s van
broertjes en zusjes en geen klassenfoto’s.
De scholen beslissen zelf of ze dit al dan niet gaan organiseren.
TOT SLOT
Op de website van OPONOA staan de meest recente protocollen en kunt u onze
informatie nog eens nalezen. Op de scholen zet iedereen zijn beste beentje voor
en daar zijn we heel tevreden over. De vaccinaties zijn in zicht en daardoor ziet
het er voor volgend schooljaar stukken beter uit. Tot dan moeten we het samen
nog even volhouden. Dat is niet gemakkelijk en valt ons allemaal steeds zwaarder,
maar het gaat ons lukken! Succes en probeer gezond te blijven.
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