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Geachte ouders/verzorgers,
Het lopende schooljaar is alweer 8 weken oud. We kunnen het niet genoeg benadrukken hoe fijn het
is dat de kinderen naar school kunnen. Er wordt ontmoet, er wordt geleerd en ontwikkeld, er wordt
beleefd en er is oprechte aandacht.
Maar ook is er nog steeds het virus. En dat blijft een appèl doen op onze waakzaamheid. Op dit
moment neemt het aantal besmettingen toe en hopen we, al doende, dat de laatste maatregelen
effect hebben en dat dat volgende week in de cijfers is terug te zien.
Op de scholen houden we ons aan het protocol en de beslisboom. Bij klachten blijf je thuis en
volwassenen laten zich dan testen, hygiëne en extra schoonmaak (PCBO), afstand houden, ouders en
externen niet zonder afspraak in school. Indien gewenst een (transparant) mondkapje op bij
gesprekken tussen volwassenen (toevoeging PCBO). Toch hebben we met een aantal besmettingen
te maken gehad. Er zijn hierbij goede ervaringen met de GGD opgedaan. Adequaat. Wij volgen in alle
besmettingsgevallen het advies van de GGD. Mocht uit contact- en brononderzoek door de GGD
blijken dat er een extra waakzaamheid moet zijn in de groep, school, betreffende één of meerdere
leerlingen, dan informeren wij u. Worden er geen risico’s ingeschat, dan kan het advies zijn niet
breder te informeren. De school maakt hierin echter zelf ook een zorgvuldige afweging.
Het laten testen heeft nogal wat problemen opgeleverd. Het duurde te lang vanaf de aanvraag tot
aan de uitslag. Gelukkig kunnen leerkrachten zich sinds een paar weken sneller laten testen met een
voorrangsverklaring. De eerste week waren er opstartproblemen, maar gelukkig gaat het nu echt
sneller. En nog mooier, de sneltesten komen er aan. Vanaf de start van het schooljaar tot nu toe
heeft het laten testen na klachten 164 dagen afwezigheid gekost binnen PCBO. We hopen dat de
sneltesten bij beschikbaarheid effect zullen hebben en dat met de coronamaatregelen ook de
griepgolf enigszins wordt ingedamd.
Met de invalproblematiek was het helaas zo dat er soms een groep thuis moest blijven. We hebben
dat tot een minimum weten te beperken met dank aan de extra inspanning van de wel aanwezige
medewerkers. Maar ook voor de komende tijd kunnen we dit niet uitsluiten en vragen we om uw
begrip. Dit begrip mochten we de afgelopen tijd ook ervaren. Dank daarvoor!
Mochten kinderen of leerkrachten langer moeten thuisblijven, dan zal er extra aandacht zijn voor het
toch krijgen van onderwijs of het geven er van. Een PCBO-werkgroep werkt eerder opgedane
ervaringen en nieuwe inzichten aanvullend hiervoor uit.
We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM,
de GGD en de PO-Raad. Als er aanleiding toe is, kan er maatwerk worden toegepast. Op de website
weeropschool.nl kunt u daarover alle relevante informatie vinden.
Tot aan de kerstvakantie handhaven we de geldende protocollen en richtlijnen. Scholen kunnen wel
individuele afspraken met u maken voor bijvoorbeeld de 10-minutengesprekken. Culturele uitstapjes
worden alleen gedaan op basis van duidelijke en verantwoorde afspraken. Die hebben we
bijvoorbeeld met Kunstkade gemaakt.

De decemberfestiviteiten rondom Sinterklaas en Kerst zullen onontkoombaar ook een andere
invulling krijgen. Maar de creativiteit van medewerkers en ouderraadsleden zullen binnen de
mogelijkheden vast een mooie vertaling krijgen.
Voor de kerstvakantie zullen we u laten weten of en hoe de huidige coronamaatregelen op de
scholen zullen worden aangepast voor de periode van de kerstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw
kind(eren).
Ik wens allen gezondheid en zeker de kinderen een fijne herfstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Hans Greidanus
Directeur/ bestuurder

