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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn
er weer nieuwe maatregelen voor het onderwijs opgesteld. Als team
hebben wij het standpunt in de nieuw gestelde maatregelen dat we
alles “veilig” willen houden en ons willen conformeren aan het
gestelde beleid vanuit de overheid. Daarnaast willen we ook een
"natuurlijk" beleid neer zetten waarin de kinderen nog gewoon
“kind” kunnen zijn, zoals wij als school in eerdere situaties met het
invoeren van strengere maatregelen ook geprobeerd hebben.
Daarom gelden er vanaf maandag 29 november de volgende
maatregelen:
1. De klassen worden (waar kan) gescheiden. Dit betekent dat er
weer een inloopmoment komt vanaf 8.20 uur tot 8.30 uur.
Tussen deze tijd moeten de leerlingen binnen zijn. Het is NIET
toegestaan om eerder het schoolplein te betreden. Bij het
betreden van het schoolplein wordt er ook direct naar binnen
gegaan. De leerlingen van groep 1 t/m 4 kunnen bij het hek
worden afgezet.
Gelieve de leerlingen van groep 5 t/m 8, waar mogelijk, zoveel
mogelijk zelf naar school te laten komen. Er zal een pleinwacht
aanwezig zijn die het naar binnengaan begeleid. De leerkracht
is in de klas.
Wij verzoeken u vriendelijk bij het halen en brengen 1.5 m
afstand te houden. De leerlingen zullen bij het naar huis gaan
gebruik maken van dezelfde uitgang als waar ze naar binnen
zijn gegaan. We zullen de groepen om en om naar huis laten
gaan.
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2. Vanuit de overheid is het dringende advies gekomen om de
leerlingen van groep 6 t/m 8 mondkapjes te laten dragen.
Echter, onze school is zo ingericht dat we dit kunnen beperken
als we o.a. bovenstaande maatregel goed met elkaar
naleven. (Mocht dit niet gebeuren moeten we wellicht
besluiten mondkapjes voor leerlingen te verplichten.)
➔ De leerlingen van groep 1/2 kunnen gewoon door hun
eigen ingang naar binnen.
➔ Groep 3/4 komt door de hoofdingang naar binnen. Hangt
hun jas en tas op en gaat direct naar de klas.
➔ Groep 5/6 neemt het hek aan de zijkant van de school en
neemt de eigen ingang aan de linkerkant van de school
zoals gebruikelijk en gaat direct naar binnen. Deze groep
ontmoet verder bij het naar binnen gaan geen enkele
andere groep.
➔ Groep 7/8 gaat ook direct naar binnen door de
hoofdingang en direct door naar de klas.
Wij laten de buitendeuren bij het naar binnen gaan
openstaan en zorgen o.a. zo voor voldoende ventilatie.
Ook stellen we, voor de groepen 5 t/m 8, zichtbaar
mondkapjes beschikbaar. (Op een tafel bij de ingang)
Deze willen we beschikbaar stellen voor een ieder die dit
op prijs stelt.
Wij zullen in de klassen voor een Vreedzame School
cultuur zorgen waarin het geaccepteerd wordt dat er
leerlingen mondkapjes dragen.
➔ Verder zorgen we ervoor dat iedere groep een eigen
toiletruimte krijgt. Zodoende blijven de contacten tussen
de groepen tot een minimum beperkt.

NIEUWSBRIEF CBS ALBERT SCHWEITZER

zaterdag 27 november 2021
info@cbsstad.nl

www.cbsalbertschweitzer.nl

3. De leerlingen zullen zoals in de vorige periode weer gescheiden
pauze houden. We maken hierbij gebruik van het schoolplein,
de parkeerplaats achter school, de pannakooi en de speeltuin.
Bij het verlaten en weer binnenkomen van de school stemmen
wij de tijden op elkaar af.
4. Op school houden de volwassenen 1.5 m afstand en bij
verplaatsing in de school dragen volwassenen een mondkapje.
Er worden voorlopig geen ouders en externen toegelaten in de
school. (Voor externen met een bijzondere zorgtaak kan een
uitzondering gemaakt worden.) Wat betreft Sinterklaas hoort u
in de loop van deze week meer van ons.
5. Zoals beschreven in een eerdere nieuwsbrief heeft de school
zelf-testen beschikbaar voor uw zoon of dochter, als u daar
gebruikt van wilt maken. De overheid adviseert vanaf groep 6
2x per week een zelftest te doen om de besmettingen terug te
dringen. Wilt u gebruik maken van het aanbod, stuur dan even
een mailtje naar de desbetreffende leerkracht. Dan zorgen wij
dat u de testen deze week ontvangen.
6. Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij
klachten, tot een negatieve testuitslag is ontvangen.
Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellen beleid
vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar
school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals
benauwdheid, hoesten en koorts. *DIT BELEID ZAL IN DE LOOP
VAN DEZE WEEK WORDEN AANGESCHERPT. DAAROVER LATER
MEER.
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Wij zullen dit beleid de komende week goed met elkaar in de gaten
houden en waar nodig bijstellen.
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet namens het team,
Stephan Wesdijk
Directeur

