Beste ouders/verzorgers,
Via deze brief willen we u verder informeren over het coronavirus en de Landman. We
hebben namelijk vandaag te horen gekregen dat er twee kinderen uit een gezin positief
getest zijn. Beide kinderen zitten in groep 8. Daarnaast zien we ook in toenemende mate
dat kinderen thuis blijven vanwege koorts of omdat er een besmetting met corona
binnen het gezin is.
Hierover hebben we uiteraard contact gelegd met de GGD. Naast dat alle geldende
maatregelen overeind blijven, gaan we ook aanscherpingen maken in ons beleid.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten. We volgen hiermee zoveel
mogelijk het protocol vanuit de PO-raad.











Kinderen met klachten blijven thuis (tenzij de klachten chronisch verklaarbaar zijn).
Met klachten bedoelen we: verkoudheid, hoesten, koorts of aanverwante klachten.
Dit is de grootste wijziging (voorheen mochten kinderen met milde klachten naar
school).
Wanneer kinderen gedurende de dag klachten krijgen, bellen we ouders en laten
we kinderen naar huis gaan.
In de ochtend zullen er weer pylonen verschijnen bij de looproute voor de school.
Dit om zoveel mogelijk een ‘veilig’ gebied te creëren waarin kinderen en
leerkrachten naar binnen kunnen lopen. We vragen u dan ook weer buiten de
beukenhaag afscheid te nemen en de kinderen daar op te halen.
In groep 6 t/m 8 gaan we een alternatieve activiteit voor de Sinterklaassurprise
organiseren. Hiermee voorkomen we dat er veel materiaal van thuis mee naar
school gaat en we beperken de reisbewegingen die nodig zijn om cadeautjes te
gaan kopen. Daarnaast willen we in het aangepaste programma meer rekening
houden met het grote aantal kinderen dat thuis zit. Deze willen we namelijk graag
online betrekken bij de activiteit.
Alle contacten met ouders gaan weer zoveel mogelijk online (tenzij het
noodzakelijk is om elkaar live te zien).
Mocht u als ouder in de school komen vragen we u een mondkapje te dragen en
1,5 meter afstand te bewaren.
Vergaderen doen we alleen nog online. Ook alle andere vormen van overleg,
zowel intern als extern doen we online.

Thuisonderwijs
Wanneer kinderen ziek zijn hoeven ze natuurlijk geen schoolwerk te maken. Ziek is ziek.
Mocht u kunt onverhoopt thuis zitten en niet ziek zijn, kunnen we een thuiswerkpakket
regelen en is digitaal contact met de leerkracht mogelijk. We nemen hiervoor vanzelf
contact met u op tijdens de eerste dag dat uw kind thuis blijft. Mocht dat vanwege
drukte niet lukken vragen we om zelf even de school te bellen. We vinden het namelijk
van groot belang om alle kinderen goed in beeld te blijven hebben.
Mocht u vragen hebben, bel gerust!
Met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine

