Geachte ouders en verzorgers,

In deze bijlage het laatste Corona nieuws.
Er zijn meerdere vragen die ons dagelijks bereiken inzake Corona en leerlingen / gezinnen
met klachten. In onderstaande brief hopen wij u duidelijk te maken welke stappen er gezet
moeten worden.

Bij neusverkoudheid, keelpijn etc. willen wij alle risico’s voorkomen. Dat betekent dat wij u
vragen de bewuste leerling thuis te houden, eventueel te laten testen en schoolgaande
gezinsleden thuis te houden, tot er een testresultaat is. Indien u niet laat testen gelden de
GGD-regels van quarantaine. Deze leerlingen moeten 5 dagen langer in quarantaine, d.w.z.
10 dagen thuis en pas naar school als ze klachtenvrij zijn.
Een leerling die hierdoor thuisblijft kan niet op deze dag thuisonderwijs krijgen. Wij vragen u
om 1 dag geduld te hebben, zodat de leerkracht voor de volgende dag werk kan klaarleggen
of klaarzetten (online).
Basisschool
Voor kinderen op de basisschool gelden vanaf 8 februari dezelfde regels als voor oudere
kinderen en volwassenen. Dit betekent: thuisblijven en testen bij coronaklachten, ook als uw
kind alleen verkouden is (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Heeft uw kind ook
koorts en/of is het benauwd? Dan blijven uw kind én alle huisgenoten thuis. Dit hoeft niet als
uw kind alleen af en toe hoest of bekend is met chronische luchtwegklachten.
Blijf thuis
Het is belangrijk dat u thuisblijft tot de afspraak van de test. Ook mag u niet naar buiten tot
de uitslag van de test bekend is.
In de bijlage vindt u opnieuw “de beslisboom” van 08-02-2021.
Wij hopen dat u en uw gezin gezond blijven en samen doen we er alles aan om Corona te
overwinnen.

Sporthal de Haverkamp priklocatie
Afgelopen week werden wij verrast dat er in Markelo een vaccinatie-centrum wordt
gevestigd in sporthal de Haverkamp. Dat heeft gevolgen voor de gymlessen van uw
kind(eren). Onze bestuurder gaat binnenkort in gesprek met het bestuur van de sporthal en
de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden. Tevens zijn wij met onze vakdocent en
een aantal collega’s bezig met een alternatief programma. Wij houden u op de hoogte.
Momenteel vinden de gymlessen buiten plaats. Het schoolzwemmen voor de groepen 3-4
start vanaf maandag 22 maart as. Tijdens deze even week start groep 4.

