Betreft: aanvullende maatregelen nav persconferentie vrijdag 26 november 2021
Oosterwolde, 28 november 2021

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Het kabinet heeft besloten dat de scholen openblijven. Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig
om de scholen verantwoord open te houden. Het ministerie van OCW noemt het verantwoord de
school open te houden als we een aantal maatregelen treffen. En laat het duidelijk zijn, scholen
kunnen alleen draaien als het onderwijsteam in staat is les te geven. De maatregelen zijn daar dan
ook voor een aanzienlijk deel op gericht.

Aanvullende en aangescherpte maatregelen
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▪
▪

▪

▪
▪

Dringend advies om looproutes op school in te stellen, gespreide pauzetijden te hanteren en
leerlingen te cohorteren (in groepjes in te delen). Dit gaan wij in het team bespreken en
uitvoeren.
Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet
mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht.
Dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) om
twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt zowel voor personeelsleden en leerlingen die
immuun of niet immuun zijn.
Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen. Voor
onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de klas mag het
mondkapje af.
Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis.
De maatregelen gelden voor een periode van drie weken en gaan a.s. maandag 29 november in.

Het team en MR van Obs Boekhorst rekent erop dat alle ouders en kinderen zich zullen houden aan
deze aangescherpte maatregelen en dat leerlingen van groep 6 t/m 8 een mondkapje zullen dragen
op de gangen.
Als we door de aanvullende maatregelen de scholen (voorlopig) kunnen open houden, is het dragen
van mondkapjes in de publieke ruimte een kleine tegenprestatie voor de gezondheid van onze
leerkrachten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Anita de Vries
Directeur Obs Boekhorst

