Rotterdam, 15 november 2021

Beste ouders/verzorgers,
U heeft denk ik allemaal de persconferentie van afgelopen vrijdag gevolgd. Gelukkig zijn er voor het
basisonderwijs niet heel veel wijzigingen. Dat betekent dat we in grote lijnen op dezelfde manier
verder kunnen en daar zijn we blij mee. Echter, ook wij hebben sinds vorige week weer te maken
met besmettingen in de school. U zult begrijpen dat dit, in combinatie met de oplopende cijfers in
het land, ons wel extra voorzichtig maken. Met grote regelmaat overleggen wij intern of met ons
schoolbestuur of we met elkaar nog steeds de goede dingen doen. Het is fijn dat u ’s morgens bij
het betreden van de school de 1,5 meter aanhoudt. We stellen het ook op prijs dat u niet te lang in
de school blijft en niet elke dag mee naar binnen komt.
Dit alles zorgt ervoor dat wij, ondanks de strengere maatregelen, de mogelijkheid om de school in te
komen, behouden. Echter, omdat wij in deze tijd waarin de besmettingen weer oplopen de veiligheid
heel belangrijk vinden, willen we u vragen om vanaf dinsdag 16-11 bij het betreden van de school
een mondkapje te dragen. Ook vragen wij aan ouders met kinderwagens om niet meer met een
kinderwagen in de school te komen. Helaas nemen deze wagens te veel ruimte in de school in,
zodat er minder ruimte is om de 1,5 meter afstand te kunnen houden. Als we dit alles kunnen
regelen met elkaar, kunnen we de ouders in de school houden. We rekenen op uw begrip hiervoor.
We zijn ook wat strenger geworden in ons handelen naar kinderen die niet lekker zijn. We hebben
bij kinderen, die we op school hebben laten blijven (zelfs met lichte klachten) naderhand telefoontjes
gehad met positieve uitslagen binnen het gezin. Dit heeft ons weer alert gemaakt. We rekenen op
uw begrip, als we kinderen die niet lekker zijn, laten ophalen. In een eerdere mail hebben we u laten
weten dat het belangrijk is dat er goed geventileerd wordt in de school en dus ook in de klaslokalen.
Dit is een voorschrift vanuit de overheid. Dat betekent dat het, zeker nu het winter gaat worden, best
koud kan zijn in de klas. Het is dus handig om uw kind wat dikker aangekleed naar school te sturen.
Laten we hopen dat we de maatregelen kunnen beperken tot bovenstaande en verder alle leuke
dingen, die er nog gaan komen, kunnen blijven organiseren.
Bedankt voor uw begrip en medewerking. Alleen met uw hulp kunnen we alles voor elkaar krijgen.
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