Leiderdorp, 24 september 2020

Aan de ouders, verzorgers van onze leerlingen,

Helaas blijft het coronavirus uw en onze aandacht vragen. Graag informeren we u over de laatste
ontwikkelingen en wat dit voor u en de leerlingen op onze basisscholen betekent.
Naar school bij verkoudheid
De nieuwste maatregelen leiden tot gewijzigd beleid voor ‘verkouden leerlingen´. Kort gezegd
komen de regels nu op het volgende neer:
Als kinderen in de basisschoolleeftijd een neusverkoudheid hebben kunnen ze gewoon naar
school, behalve:




als het kind ook andere klachten (benauwdheid, koorts, hoesten etc. ) heeft die passen
bij corona;
als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
als een huisgenoot van het kind naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of
benauwdheid.

Kinderen die op de bassischool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die
passen bij corona. Als uw kind erg ziek is, dan neemt u contact op met de huisarts die kan besluiten
om uw kind toch te laten testen. Ook na contact met iemand die corona heeft kan er getest worden.
In dat geval neemt u contact op met de GGD. Uiteraard blijven kinderen thuis tot de uitslag bekend
is.
We verzoeken u in het belang van het kind en zijn/haar omgeving bovenstaande regels goed in acht
te nemen
Voortgang onderwijs
U mag erop vertrouwen dat leerkrachten en directie er alles aan doen om het onderwijs zo
voorspoedig mogelijk door te laten gaan. In deze tijden zijn er echter grenzen aan het mogelijke. We
willen u er nogmaals op wijzen dat het (meer dan ons lief is) gebeurt dat leerkrachten niet op school
kunnen/mogen verschijnen, mede door de duur van een test. De beloofde voorrang blijkt in de
praktijk niet te werken.

Vaker dan normaal (want dat was vrijwel nooit) kan daardoor de situatie ontstaan dat we een of
meerdere klassen thuis moeten laten blijven. Als dit gebeurt, zullen we uiteraard steeds trachten dit
tijdig aan u te melden en waar mogelijk voor noodgevallen opvang te organiseren.
Wanneer een klas meer dan twee dagen thuis moet blijven en de leerkracht hiertoe fysiek in staat is,
zal voor deze leerlingen een vorm van thuisonderwijs worden georganiseerd.
Tot slot
Alle ontwikkelingen zullen zonder twijfel weer het nodige vragen aan flexibiliteit en geduld. We
hopen te kunnen blijven rekenen op uw begrip en houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Bij vragen kunt u altijd bij de schooldirectie terecht.
En natuurlijk blijven we hopen dat dit alles niet nog maanden zal blijven duren.

Met vriendelijke groet, mede namens de directeuren,

Peter Laman
directeur-bestuurder

