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Begintijden
Groepen 1 en 2: 8.20 uur
Groepen 3 t/m 8: 8.15 uur

Eindtijden

Ouders
Leerlingen van gr1 en 2 mogen naar binnen worden gebracht door één ouder. We houden een kiss&walk constructie aan.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 komen in principe zelfstandig de school in. Ouders mogen als het écht nodig is even
meelopen (mits klachtenvrij).

Contact met de leerkracht gebeurt zoveel mogelijk via Parro, telefonisch of via de mail. ‘s Ochtends even iets doorgeven?
Stuur een Parro-berichtje.

Quarantaine
Alle groepen: 14.00 uur

Breng- en haalplek
Er zijn geen specifieke breng- en haalplekken meer nodig.

Op school en in de klas
Voor iedereen komt de afstandsregel te vervallen. Groepen mogen weer
worden gemixt (de bubbels of cohorten komen te vervallen).

Hygiëne
We niezen en hoesten in de elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes. We laten
kinderen geregeld hun handen wassen. In ieder geval na het buitenspelen, na een
toiletbezoek en voor het eten en drinken.

De schoonmakers leggen de nadruk op de reiniging van contactoppervlakken.

Leerlingen hoeven niet meer in quarantaine en mogen naar school:
• Met verkoudheidsklachten en een negatieve uitslag van een zelftest
• Na contact met een besmet persoon (school of privé) en zelf klachtenvrij of bij milde klachten en een negatieve uitslag
van een zelftest.
• Op dag 5 na de besmetting en minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn
Leerlingen gaan wel in quarantaine:
• Bij een positieve uitslag van een (zelf)test
• Bij een positieve uitslag van een zelftest en wachtend op de uitslag van een GGD-test
De beslisboom is nog niet aangepast aan de nieuwe regels. Zodra de nieuwe er is, sturen we die toe.

Klachten en testen
Bij zware klachten: ga naar de GGD voor een test
Indien uw kind milde corona gerelateerde klachten heeft, doe dan een zelftest..
• Is deze negatief? Dan mag uw kind weer naar school en blijf dagelijks zelftesten bij aanhoudende klachten
• Is deze positief? Uw kind mag niet naar school, blijf thuis en maak een testafspraak bij de GGD (tel: 0800-1202)
Wel klachten, maar u wilt niet laten testen?
• Uw kind blijft thuis tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Bij blijvende klachten: na 7 dagen weer naar school.
Is uw kind tot 8 weken voor de huidige klachten van corona hersteld? Dan is testen niet nodig, ook niet bij milde klachten.
Wanneer klachten op school ontstaan, nemen we contact op met ouders over het doen van een zelftest
Kinderen van groep 6 t/m 8 twee nemen keer per week een zelftest af. De testen krijgt u van school.

Onderwijs op afstand
Het mondkapjes advies komt te vervallen.

Als een leerling corona heeft en in thuisquarantaine gaat dan:
• Krijgen kinderen die in quarantaine gaan, vanaf dag 2 onderwijs op afstand (online instructie en/of zelfstandig werk).

