Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat u met uw gezin van een mooie vakantie hebt mogen genieten.
Wij hebben tot op dit moment gelukkig geen nare berichten van ouders ontvangen en kunnen dan
ook alle kinderen maandag weer verwelkomen. Daar verheugen we ons op!
Het is ook fijn om u te kunnen zeggen dat we met ons gehele team kunnen starten. Dat is altijd
weer een spannende vraag na de zomervakantie en zeker in deze tijd.
Afgelopen woensdag en donderdag hebben we elkaar weer ontmoet en de eerste periode samen
voorbereid. Uiteraard met in achtneming van de RIVM richtlijnen.
Voor het primair onderwijs zijn er in de laatste weken praktisch geen wijzigingen in de
maatregelen aangebracht. Er is wel meer aandacht voor de luchtkwaliteit in relatie tot de
elektronische ventilatie gekomen. In de periode tot 1 oktober wordt deze bij ons gecheckt en
zullen we de bevindingen vervolgens met u communiceren.
Uiteraard blijft onze schoolafspraak van kracht dat we goed blijven ventileren door de dag heen,
middels het tegenover elkaar openzetten van ramen en deuren.
Voor de Lanteerne willen we u nog een aantal regels specifiek in herinnering brengen en een
paar aanpassingen vanaf maandag benoemen:
-Veiligheid
We volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM.
Waar dat kan: anderhalve meter afstand tussen de leerkracht en de kinderen, en tussen de
kinderen onderling.
-Hygiëne
Ook op dit punt houden we ons aan de RIVM richtlijnen.
We vragen ouders van jonge kinderen, om hun kinderen kleding te laten dragen die zelfstandig
aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband
e.d.), dit i.v.m. het toiletbezoek.
-Traktaties
In verband met de veiligheid hebben we voor de vakantie als school de traktaties verzorgd. Vanaf
maandag mag er ook weer getrakteerd worden door jarige kinderen. We vragen u te kiezen voor
traktaties in voorverpakte vorm. Zo kunnen we samen de veiligheid blijven waarborgen.
-Gebruik gymzaal en Wereldplein
Vanaf maandag mogen en gaan we ook weer naar binnen voor de gymlessen en de units ook
weer gebruik van het Wereldplein. Weekopeningen- en sluitingen blijven we nog in de stamgroep
vieren.
-Haal-en brengplekken
Voor de onderbouw- en middenbouwgroepen zijn er centrale verzamelplekken die bij u reeds
bekend zijn. Stamgroepleiders staan om 08.20u buiten, verzamelen de kinderen en nemen ze

mee naar binnen. Voor de onderbouwouders geldt dat zij op woensdag om 12.15u en de andere
dagen om 14.05u hun kinderen dienen op te halen.
We hanteren hierbij de volgende afspraken:
• Ouders komen nog steeds niet in school. We vragen ouders bij het halen en brengen de
onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren;
• Er mag maar 1 ouder per gezin de kinderen wegbrengen/ ophalen naar/van school;
• De ouders van de onderbouwgroepen mogen op de speelplaats komen om hun kind bij de
groep te laten aansluiten. De ouders van de middenbouwgroepen nemen afscheid bij de hekken;
• Kinderen van de bovenbouw komen indien mogelijk zonder begeleiding naar school en lopen
zelfstandig naar binnen.
-Zieke collega’s
De praktijk staat en valt met de gezondheid van de leerkrachten en hun huisgenoten.
Leerkrachten kunnen werken als er bij hen of huisgenoten geen sprake is van symptomen van
het Coronavirus. De uitslag van de Coronatest bepaalt wanneer zij hun werk weer kunnen
hervatten.
Bij afwezigheid stamgroepleider en geen vervanging, ontvangt u ’s morgens om 07.15u een
bericht via Social Schools met de melding uw kind thuis te houden.
-Zieke kinderen
•

•

•

Heeft uw kind koorts, last van hoesten of benauwdheid? Dan moet uw kind thuis
uitzieken. Als uw kind geen klachten meer heeft mag hij of zij weer naar school.
Als de klachten passen bij een bekende aandoening zoals hooikoorts, astma of
chronische neusverkoudheid dan hoeft een kind hier niet thuis voor te blijven.
Kinderen t/m groep 2 met neusverkoudheid zonder koorts, mogen naar school, behalve
als zij in contact zijn geweest met een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of
een volwassen gezinslid met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten,
hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk en/of smaak, verhoging of koorts
boven de 38 graden).
Gezinslid met klachten
Is er iemand in het gezin met koorts of benauwdheid? Maak dan een afspraak voor een
test via 0800-1202. Iedereen in het gezin moet thuisblijven tot het laatste zieke gezinslid
24 uur lang beter is.
Als iemand in een gezin een bewezen COVID-19-infectie heeft, dan blijft het hele gezin
minimaal 14 dagen in quarantaine.

-Quarantainemaatregelen na terugkomst uit oranje en rode gebieden
Kinderen van 4 t/m 12 jaar die terugkomen uit oranje en rode gebieden mogen wél naar school
en sport, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Hun ouders mogen echter niet op school of op
het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school
personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.
•

Wat gebeurt er bij een uitbraak op school ?
Als er meer dan drie kinderen in één groep klachten hebben passend bij COVID-19, dan
meldt de school dit bij de GGD. De GGD stemt dan met school of kinderdagverblijf af over

•

het vervolgbeleid.
De kans dat de klachten door corona komen is erg klein.
Heeft u nog vragen?
Bel dan met de Coronalijn van de GGD, telefoonnummer 088-144 7272.

Dit zijn de huidige adviezen/maatregelen. We vragen u om de komende tijd de richtlijnen goed te
volgen, het beleid wordt regelmatig aangepast op nieuwe ontwikkelingen.
We wensen u nog een goed weekend toe en graag tot maandag!
Met vriendelijke groeten,
Managementteam de Lanteerne

