Nieuwsbrief
Maandag 15 maart 2021
Beste ouder/verzorger,
Stappenplan quarantaine en thuisonderwijs
Gelukkig hebben we nog niet te maken gehad met de situatie van quarantaine van een klas
door een corona besmetting bij een leerling of leerkracht.
Toch zijn we voorbereid op het moment dat deze situatie zich onverhoopt toch voordoet.
Hieronder een globaal stappenplan van de gang van zaken als er sprake is van een
besmetting.













De ouder of leerkracht meldt dat er sprake is van een positieve testuitslag bij de directie via
Parro, schooltelefoon of mail directie-markesteen@ooz.nl
De betrokkene heeft dan zeer waarschijnlijk al contact gehad met de GGD
De ouder of leerkracht informeert de GGD over de betrokkenheid bij school
Vanuit school wordt een eerste signaal, waarschijnlijk een app via Parro, verstuurd met de
informatie over een besmetting in een klas
Ouders wordt verzocht om hun kind zo snel mogelijk op te halen uit de klas (als dit onder
schooltijd bekend wordt) of om hun kind thuis te houden (als dit buiten schooltijd plaatsvindt)
Als kinderen uit de klas naar huis gaan kunnen ze werk en eventueel een Chromebook
meenemen, als kinderen al thuis zijn kan later een pakketje worden opgehaald voor het
schoolwerk
Er is in dit geval geen mogelijkheid voor noodopvang
Afhankelijk van het contact met de GGD wordt daarna meer informatie verstrekt over de duur
van quarantaine en het eventueel testen van uw kind
De leerkracht zal u (als deze niet zelf ziek is) informeren over het werk dat kinderen thuis
kunnen doen en over digitale instructies/contact
Leerlingen met een negatieve testuitslag kunnen eerder terug naar school dan kinderen die
de hele quarantaine periode thuisblijven
Wanneer er besmetting bij een leerkracht/leerling buiten de groep van uw kind is
geconstateerd wordt u hierover ook geïnformeerd

Meer informatie (in een filmpje) over het eventueel testen van uw kind in Zwolle:
https://youtu.be/UYlZ4JlLKEw.
Vragenlijst ouders
U ontvangt morgen een mail van mij met het verzoek om een vragenlijst over de kwaliteit van
de school in te vullen. Met name het aspect (sociale)veiligheid zal bevraagd worden.
Ik hoop dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijst willen invullen, dit geeft het meest
betrouwbare beeld van de uitkomsten. De vragenlijst wordt aan alle ouders verstuurd en kan
dus ook door beide ouders van een kind/kinderen worden ingevuld (het invullen doet u op
basis van informatie gekoppeld aan 1 kind).
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Schoolfotograaf
Volgende week maandag, 22 maart, komt de schoolfotograaf op onze school.
Er worden van de kinderen individuele foto’s gemaakt.
De groepsfoto’s worden gecreëerd met behulp van deze individuele foto’s,
Dit maakt dat de organisatie “coronaproof” kan verlopen.

Dit jaar dus geen mogelijkheid tot het fotograferen van broertjes en zusjes samen, zowel niet
van binnen als van buiten de school.
Onze schoolfotograaf is Foto Koch.
Meer informatie is per aparte brief aan u verzonden.
Gebruik bekers/flesjes en bakjes
We merken dat nog veel kinderen hun eten en drinken in pakjes en/of zakjes mee naar
school nemen.
Dit zorgt voor veel afval vanuit de school.
Het mooist zou het zijn als alle kinderen hun eigen bekers/flesje en bakjes meenemen voor
hun pauzehap en lunch. Dat scheelt echt een hoop afval!
Wanneer wel of niet naar school?? Beslisboom
Soms is het lastig om op basis van de informatie uit het protocol te bepalen of een kind nu
wel of niet naar school mag komen met klachten, gezinsleden met klachten of een
besmetting in de nabije omgeving.
De beslisboom biedt mogelijk sneller uitkomst.
Door de vragen te beantwoorden en de pijlen te volgen wordt het duidelijk of uw kind wel of
niet naar school mag komen.
Hieronder vindt u een link naar de nieuwste versie van de “beslisboom”.
https://www.boink.info/beslisboom
Verkiezingen en gebruik gymzaal
Morgen, dinsdag 16 maart, kunnen de gymnastieklessen niet doorgaan in de gymzaal
vanwege het gebruik van deze zaal als stemlokaal voor de verkiezingen.
Er wordt gezocht naar een alternatief buiten.
Boekentip!

Een interactief boek over jezelf leren kennen.

Agenda
Woensdag 17 maart

19.00 uur werkgroep PR en
communicatie
Maandag 22 maart
Schoolfotograaf, alleen individuele
portretten, geen broertjes en zusjes
Maandag 29 maart
Nieuwe nieuwsbrief
Op basis van het nieuwe protocol zullen geplande activiteiten uit de jaarkalender
eventueel verplaatst of geannuleerd worden.
U wordt op de hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrieven.

Geannuleerd: project, luizenpluizen, koffieochtenden.
Ontwikkelgesprekken en portfolio verplaatst zoals eerder aangegeven.
Bijlagen: geen

