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Nieuwsbrief  19 PJS 

schooljaar 2020-2021     5 - februari - 2021 

We gaan weer open! 

Aanstaande maandag gaan wij weer volledig open! We vinden het echt heel fijn om alle kinderen te zien 

en weer in de klas aan het werk te gaan. We merken dat het voor onze medewerkers ook wel weer 

spannend is om met een aantal risico’s aan het werk te gaan. Het was even wachten op alle documenten 

en protocollen. Samen met het team en na afstemming met de MR hebben wij de belangrijkste items 

samengevat in deze bijzondere nieuwsbrief. Als we ons allen aan richtlijnen en afspraken houden, hopen 

we ons werk te kunnen blijven doen.  

Algemene maatregelen: 

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het medewerkers en andere aanwezigen in of bij 

de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot 

naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. 

Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. 

Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar 

school. Het OMT buigt zich op dit moment nog over het wel of niet toelaten van kinderen met milde 

klachten. Zodra hier meer over bekend is, laten wij dit weten.  

• Hygiëne en ventilatiemaatregelen blijven gelijk. We adviseren uw kind warme kleding te laten dragen 

(eventueel laagjes). In verband met ventileren zal het, ondanks dat we de kachel hoger hebben 

gezet, de komende periode koud kunnen zijn in de klassen. 

• Alle medewerkers houden onderling 1,5 meter afstand. Leerkrachten en leerlingen hoeven geen 1,5 

meter afstand te houden net als leerlingen onder elkaar. 

• Een aantal leerkrachten zullen binnen de school een mondmasker of face-shield dragen. We willen 

dat kinderen uit de groepen 8, 7 en 6-7 binnen de school en buiten de klas ook een mondmasker 

dragen. Wij vinden het uiteraard geen probleem wanneer een kind uit een lagere groep hier ook voor 

kiest. Wilt u zelf zorg dragen voor dit masker.   

Halen en brengen: 

• Kinderen van de hogere groepen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 

• Daarnaast geldt het advies dat kinderen door één ouder/verzorger gebracht en gehaald worden en 

dat ouders een mondkapje dragen.  

• Wilt u voldoende afstand houden tot andere ouders. 

• Groepen 4, 6/7 en 7 zullen zich voor schooltijd verzamelen op een plaats op het plein. Groep 4 voor 

de personeelskamer, groep 6-7 bij het doel dat aan de gymzaal zit en groep 7 bij de tafeltennistafel. 

Zij zullen samen met de leerkracht om de beurt naar binnen gaan.  

• Alle andere groepen gaan via de deur naar binnen zoals ze gewend zijn. De groepen 1-2 verzamelen 

op het kleuterplein zoals ze gewend zijn. 

• Wilt u bij het ophalen een plek afspreken met uw kind(eren) waarbij u de afstand tot anderen kunt 

waarborgen.  
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Klassen gescheiden houden: 

• Er vinden geen groepsdoorbroken lessen of activiteiten plaats.  

Klassen vormen een eigen bubbel om ervoor te zorgen dat als quarantaine noodzakelijk is de groepen 

zo klein mogelijk te laten zijn. Kinderen in midden/bovenbouw zullen vooral in vaste groepjes/ duo’s 

samenwerken om de kans op besmetting te voorkomen. 

• Groep 8 van juf Merel zal in het afgesloten deel van de Mr. Cees zaal gaan werken. Hierdoor kan de 

andere groep 8 gebruik maken van beide lokalen om de afstand bij deze oudste leerlingen beter te 

kunnen waarborgen. Groep 8 van juf Merel zal de nooddeur achter het plein gaan gebruiken als 

toegangsdeur. 
 

Melden bij positieve testuitslag  
Net als voorgaande periode geldt dat uw zoon of dochter niet naar school mag komen wanneer het 

Corona-gerelateerde klachten heeft. Indien uw kind positief is getest op Corona, meldt u dit direct bij de 

school. 
• Dit kan altijd via het reguliere telefoonnummer van school (bij afwezigheid doorgeschakeld naar 

mobiel van Frans). Mocht u geen gehoor hebben, stuur dan een mail aan pausjohannes@allente.nl 

• Wanneer er 1 persoon positief getest is binnen een groep, gaat de hele groep 5 dagen in 

quarantaine. De eerste dag die geteld wordt is de dag na de testdag. De hele groep krijgt hierover 

bericht via Social Schools.   

• Noodopvang voor kinderen uit deze groep is niet mogelijk. 

• Wanneer een leerkracht kan werken, start thuisonderwijs de volgende lesdag.   

• Wanneer een leerkracht niet kan werken, zoeken we vervanging voor na de quarantaine periode. 

Onderwijs zal de eerste vijf dagen komen te vervallen (thuiswerkschema wordt wel gedeeld). 

• Na een negatieve test, welke na vijf dagen gedaan kan worden, kan een leerling weer naar school 

toe.  

• Zonder testuitslag blijft een leerling 10 dagen thuis. 

• Wanneer de melding binnenkomt onder schooltijd, wordt het bericht op Social Schools geplaatst en 

worden ouders gebeld dat hun kind naar huis komt/moet worden opgehaald. De kinderen wachten 

buiten op ouders of op toestemming om naar huis te gaan.  

• Frans doet melding van quarantaine aan het bestuur.  

 

Gymlessen: 

De gymlessen zullen gewoon doorgaan. Soms buiten, soms binnen. We vinden het heel belangrijk dat 

kinderen goed blijven bewegen en Sportservice heeft de gymzalen opengesteld.  

 

Externen in de school 

• Er zijn afspraken gemaakt welke externe partijen in de school mogen komen en welke niet. Ook is 

duidelijk gemaakt dat het dragen van een mondkapje in algemene ruimten voor deze personen 

verplicht is.  

• Ook ten aanzien van gesprekken zijn we terughoudend en zullen deze niet fysiek op school 

plaatsvinden. 

• Wilt u uw vragen aan de leerkracht per mail blijven stellen? 

• Rondleidingen voor nieuwe ouders worden pas na schooltijd gegeven. 

 

Wat brengt uw kind maandag mee naar school: 

• Uw kind brengt al zijn schoolspullen mee naar school toe (Leerlingen uit de groepen 8 nemen 

dagelijks hun materialen van school mee naar huis, in voorbereiding tot hun stap richting V.O. aan 

het eind van dit schooljaar.). Heeft u een Chromebook geleend dan houdt u deze nog thuis tot 

nader bericht. In het geval van quarantaine kunnen we direct overschakelen. 

• Gymspullen 

• Een warme glimlach 
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Tot slot: 

 

We willen u nogmaals danken voor uw balanceerwerk de afgelopen periode. We gaan volgende week de 

draad weer oppakken waarbij naast leren vooral het sociale aspect veel aandacht zal krijgen. 

Afgelopen week is er veel voorbereiding geweest om de school maandag zo veilig mogelijk te laten 

starten. We hopen dat we er met elkaar voor zorgen dat we allen gezond blijven en onderwijs door zal 

kunnen gaan.  

Dank voor uw begrip en vertrouwen. 

Hopelijk kunnen de kinderen, als de weersvoorspellingen uitkomen, genieten van een wit weekend.  

Tot volgende week. 

De medewerkers van de PJS 

 


