Beste ouders,
Hopelijk hebben jullie een goede herfstvakantie gehad en ook nog van de heerlijke herfstzon kunnen
genieten.
Zondagavond is een ongebruikelijk moment van mij om met jullie te communiceren toch vraagt deze
coronatijd met aangescherpte regels hierom.
Daarom graag jullie aandacht voor onderstaande punten:

GGD, Terugkomen uit een risicogebied met code oranje of rood
Voor vakantiegangers die terugkeren uit deze landen, geldt het advies een quarantaineperiode van
10 dagen aan te houden. In het reisadvies voor het land of gebied staat of quarantaine nodig is bij
aankomst in Nederland.
Voor de jeugdigen geldt per leeftijdsgroep een ander advies:
Kinderen in de leeftijd van groep 0 tot en met groep 8 van de basisschool, afkomstig uit een
vakantieland/regio met kleurcode oranje en rood, mogen in deze quarantaineperiode wel naar
kinderopvang, school, BSO en ook sporten. De reden hiervoor is het welzijnsprincipe, het belang van
opvang, school- en sportparticipatie is in deze leeftijdsgroep groter dan het risico op eventuele
verspreiding. Dit geldt niet voor kinderen in de andere leeftijdsgroep. Belangrijk: Kinderen waarvan
de ouders/gezinsleden in quarantaine zitten mogen niet door ouders/gezinsleden gebracht en
gehaald worden van school.

Mondkapjes in de school?
Voor volwassenen geldt een dringend advies om in publieke binnenruimtes een mondkapje te
dragen. Vermoedelijk half november wordt dit een verplichting.
Op de Beets gaan wij hier als volgt mee om;
De gangen op school zien wij als publieke binnenruimtes. De leerkrachten zullen dus in de gangen
ook een mondkapje dragen.
De klaslokalen en de werkruimten (hieronder vallen ook de leerpleinen) zien wij niet als publieke
binnenruimte. Op die plekken dragen de leerkrachten dus géén mondkapje, tenzij een individuele
leerkracht hier wel voor kiest.
Als u een afspraak heeft op school, dan vragen wij u gedurende de hele afspraak een mondkapje te
dragen.
Buiten het op het plein hoeft het dragen van een mondkapje niet.

Fysieke gesprekken op school?
Wij gaan zoveel mogelijk alle afspraken online doen.
Sommige gesprekken vinden wij echter zo belangrijk dat wij u zullen vragen toch naar school te
komen. (bijvoorbeeld het eerste kennismakingsgesprek van de 4-jarigen).
In deze gevallen dragen alle volwassenen mondkapjes om elkaar te beschermen. Wij vragen ouders
om met 1 persoon fysieke gesprekken toe te komen. De ouder meld zich aan bij de hoofdingang in
het coronalogboek.

Hulpouders in de school?
Sinds de zomervakantie hebben wij het geluk gehad dat ouders met aanmelding en
gezondheidscheck mochten helpen in de school.
Helaas kunnen hulpouders op dit moment niet meer binnen komen en kunnen alleen de ouders van
de TSO en de klaarover ouders helpen. Deze hulp is noodzakelijk voor ons als school om goed te
kunnen functioneren.
Voor TSO ouders geldt ook dat als zij in de gangen moeten zijn, dat zij een mondkapje dragen.

De geplande schoonmaak beurten kunnen dus helaas ook niet doorgaan.
Willen jullie zelf thuis de luizencontrole opnemen in jullie routine?

Oversteken ter hoogte van het nieuwe kleuterhek
Het gebeurt regelmatig dat ouders met of zonder kinderen oversteken vanaf de parkeerplaats naar
het nieuwe kleuterhek.
Uitdrukkelijk vragen wij om bij de oversteekplaats over te steken omdat er anders onveilige situaties
ontstaan en kinderen géén goed voorbeeld krijgen. In het kader van ’goed voorbeeld, doet goed
volgen’ dus alleen nog bij het zebrapad oversteken. Ook veel dank hiervoor namens de
oversteekouders.

1,5 m afstand houden
Tot slot vragen wij u om vol te houden in het 1,5m. afstand houden.
Over het algemeen gaat dit heel goed en staan er regelmatig 1,5m. rijden aan de overkant van de
Sportparklaan bij het ophalen van de kinderen.

Als wij met zijn allen deze praktische zaken goed op orde houden, hopen wij dat we fysiek onderwijs
aan de kinderen kunnen blijven geven en dat is een groot goed!
Namens het team van de Nicolaas Beetsschool,
Kirstin van den Berg

