Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen vrijdag hebben we tijdens de persconferentie te horen gekregen dat de scholen
open blijven.
We zijn daar heel blij mee en vinden dat dit ook echt het beste voor de kinderen is.
Vorige week hebben we u al laten weten dat u helaas niet meer de school in mag.
Vanaf maandag 29 november komt er als nieuwe maatregel bij dat alle kinderen uit de
groepen 6 t/m 8 een mondkapje moeten dragen op de momenten dat zij zich buiten het
klaslokaal bevinden.
Om ervoor te zorgen dat de scholen open kunnen blijven zullen we er ook streng op moeten
toezien dat dit vanaf 29 november ook door alle kinderen uit de bovenbouw wordt gedaan.
We zullen direct contact met u opnemen als uw kind zich niet aan deze nieuwe maatregel
houdt en de gevolgen hiervan met u bespreken. We rekenen erop dat u deze nieuwe regel
ook thuis met uw kind bespreekt.
Daarnaast moeten kinderen met milde klachten zoals bijvoorbeeld een lichtverkoudheid of
snotneus nu ook thuisblijven.
Laten we hopen dat als we deze maatregelen goed uitvoeren, we na de Kerstvakantie weer
wat kunnen versoepelen op school.
Morgen overleggen we over het weer invoeren van de cohorten. Ook dit wordt weer
geadviseerd op de basisscholen. We zullen dan waarschijnlijk weer gescheiden van elkaar
gaan buitenspelen en geen gezamenlijke groepsactiviteiten doen. Hierover volgt later deze
week meer informatie.
We zijn blij dat we het Sinterklaasfeest a.s. vrijdag door kunnen laten gaan. Uiteraard blijven
we ons uiterste best doen om de kinderen de komende weken een fijne tijd te geven. Daar
kunt u op rekenen.
Bedankt voor uw begrip en medewerking. Alleen door goed samen te werken kunnen we dit
voor elkaar krijgen.
Wij wensen u een fijne zondag!
Met vriendelijke groet,
Sadhana Raaijmakers en Robbert van de Velde

