4 februari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanaf aanstaande maandag 8 februari gaat ook onze school weer open!
Wij vinden het fijn dat we deze periode van de tweede lockdown af kunnen sluiten en de kinderen
weer mogen ontvangen. Hoewel de afgelopen periode niet meeviel, begrepen wij als school heel
goed dat de maatregel genomen werd. Wij hebben het effect zelf gemerkt; voor de kerstvakantie
hadden wij onder het personeel telkens veel mensen met corona en na de kerstvakantie nog
niemand. Voor ons is wel inmiddels duidelijk dat het in ons soort onderwijs erg moeilijk is om afstand
te houden ten opzichte van kinderen en collega’s. Anders dan in reguliere basisscholen staat ons
personeel vaak met meerdere mensen op een groep en hebben onze kinderen juist veel
nabijheidsbegeleiding nodig.
We hebben contact gehad met het crisisteam van de GGD. Om de komende tijd voor de kinderen (en
dus ook voor u) en voor het personeel zo veilig mogelijk te laten verlopen, doen wij een groot beroep
op u:
•
•
•

•

Wilt u te allen tijde uw kind thuishouden als er in het huisgezin (dus bij een huisgenoot)
koorts-klachten zijn.
Houd uw kind thuis als er in het huisgezin sprake is van corona.
Verkouden kinderen mogen niet naar school. U moet uw kind thuishouden als hij/zij
verkoudheidsklachten heeft. Als een kind verkouden op school komt of gedurende de dag
klachten krijgt, zullen wij u vragen uw kind op te halen. Hierin wordt alleen een uitzondering
gemaakt als kinderen eerder een doktersverklaring hadden omdat ze vanwege andere
bekende redenen dergelijke klachten hebben. Dan ook geldt dat bij koorts bij het kind of een
huisgenoot uw kind niet naar school kan.
Als er in een klas een kind of een leerkracht positief test op corona gaat die klas dicht en
moeten personeel en leerlingen thuis in quarantaine. Doorgaans is dit 5 dagen en mogen
teamleden en kinderen weer naar school komen als er dan negatief getest is. Zonder test is
de quarantaine 10 dagen. U moet er dus rekening mee houden dat het zou kunnen gebeuren
dat een groep niet naar school kan omdat er sprake is van zo’n dergelijke quarantaine.

We hopen er natuurlijk het beste van. We proberen om met en voor elkaar de komende tijd zo veilig
mogelijk door te komen, graag uw medewerking hieraan. Wij zijn blij dat we de kinderen weer gaan
zien en kijken er naar uit om het onderwijs op school weer op te pakken.
Bij vragen en/of twijfels bent u van harte welkom om contact op te nemen.
Mede namens het Mattheusteam,
Marielle Radstake

