Beste ouders/ verzorgers,
We hopen dat u samen met uw kinderen een heerlijke vakantie hebt gehad. Nog even en we beginnen vol enthousiasme aan het nieuwe schooljaar! De afgelopen dagen zijn we al druk bezig
geweest om de school weer startklaar te maken. Zo is het plein netjes gemaakt, hebben we een
studiedag gehad en heeft iedereen zijn lokaal weer ingericht.
Maandag is het dan weer zo ver en gaan we beginnen! Voor de tweede keer starten we een
schooljaar in coronatijd. Maandag begint het allemaal weer en we zijn helaas nog niet helemaal
van de coronamaatregelen af. Hoewel er niet veel veranderingen zijn t.o.v. voor de zomervakantie, delen we toch graag de laatste stand van zaken met u, voordat de schooldeuren weer opengaan.
Belangrijkste maatregelen die gelden in basisonderwijs:
· Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen, extra schoonmaak, ventileren en testen bij klachten.
· Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar, onderwijspersoneel onderling of ten opzichte
van ouders en andere externen in de school. Dit betekent dat ouders slechts beperkt op school
kunnen worden ontvangen. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en volwassenen is
afstand houden niet verplicht. De leerlingen spelen dus weer samen buiten in de pauze.
· Medewerkers en leerlingen die beschermd zijn voor corona hoeven niet in quarantaine als zij in
contact zijn geweest met een besmet iemand. Beschermd houdt in:
➢ dat je volledig gevaccineerd bent, of
➢ dat je één prik moderna of pfizer hebt gehad én corona
➢ dat je minder dan zes maanden geleden corona hebt gehad.
· Krijg je echter klachten die passen bij corona, bijvoorbeeld nadat je in contact bent geweest met
een besmet persoon, dan moet je wel thuisblijven en je laten testen bij de GGD.
· Leerlingen en medewerkers die niet volledig gevaccineerd zijn en ook minder dan 6 maanden
geleden geen corona hebben gehad, gaan in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met
iemand die besmet is met het coronavirus. Met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten (op een dag) op minder dan 1,5 meter van elkaar. Dit in afstemming met school en de GGD.
· Kinderen mogen naar school bij hooikoorts, af en toe hoesten of bijvoorbeeld astma. Kinderen
blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Kinderen met klachten kunnen zich laten
testen bij de GGD.
· Schoolkampen, excursies en vieringen mogen weer. Hiervoor gelden de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen. Er kunnen ook regels gelden voor vervoer, de
bestemming en toeschouwers.

Net zoals het afgelopen jaar zullen we binnen de maatregelen blijven zoeken naar de mogelijkheden. Helaas kunnen we nog niet alle ouders binnen ontvangen dit i.v.m. de anderhalve meter afstand. Dit betekent dat we ook nu u nog niet kunnen verwelkomen in de school. We willen u vragen net als het afgelopen jaar uw kinderen bij de ingang van uw groep de school binnen te laten
komen.
· Hoofdingang: groep Kikkertjes, groep Rupsjes, groepen 6-7-8
· Kleuteringang: groep Eendjes, groep Konijntjes
· Ingang grote plein: groepen 3-4-5
Bij het uitgaan van de school komen de kleuters bij het kleuterplein naar buiten, de bovenbouw
gaat zelfstandig via de hoofdingang en de overige groepen bij de uitgang op het grote plein. Dit is
allemaal niet anders dan het afgelopen jaar. Als ouder kunt u op het plein wachten op uw kind.
Omdat we graag weer meer in contact met u komen en er ook meer ruimte is binnen de maatregelen, zullen we op de eerste dag de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 buiten op het grote plein
ontvangen. De collega’s zullen dan aan u voorgesteld worden en samen met de kinderen van hun
groep naar binnen gaan. Op deze manier ziet u allemaal even het gezicht van de leerkrachten.
Bij de kleutergroepen zullen de leerkrachten aan het einde van de dag met hun groepen mee naar
buiten komen om kennis te maken. De ouders van de 4-jarige nieuwe leerlingen nodigen we uit
om mee naar binnen te komen bij het starten van de dag. Dit kan helaas maar 1 ouder zijn en alleen op de eerste twee dagen.
Daarnaast bent u ook weer live welkom bij de informatiebijeenkomst start schooljaar. Voor iedere
leerling is er 1 ouder welkom die de bijeenkomst kan bijwonen. We zullen met elkaar ook zoeken
naar andere mogelijkheden zodat er op andere momenten ook verder kennisgemaakt kan worden. U ontvangt daar later per groep meer informatie over.
Zoals u kunt lezen is er meer ruimte, maar vooral ook de wens om elkaar weer meer te ontmoeten.
We vragen uw begrip en vertrouwen dat we hier ook, binnen de maatregelen, naar zullen streven.
Heeft u een leuk idee hiervoor bent u altijd welkom om dit met ons te delen.
Met vriendelijke groet,
Team Obs Prins Alexander

