IJsseldijk 59
8196 KB Welsum
Telefoon: 0570-561821
Website: www.obsdijkzicht.nl
E-mail: obsdijkzicht@de-mare.org

Dijkoverzicht voor de maand februari:
16 februari: Koffie uurtje
18 en 19 februari: Verhuisdagen. De kinderen zijn vrij!
22 februari tot en met 26 februari: Voorjaarsvakantie.
1 - 2 en 3 maart: Extra verhuisdagen. De kinderen zijn vrij!

Jarigen in februari:
Donderdag 4 februari: Daaf Koot
Maandag 8 februari: Bram Kiesbrink
Zaterdag 20 februari: Juf Ayla
Allen alvast een gezellige verjaardag toegewenst!!!!!

Voorwoord:
Dag allen,
Hoera, alle kinderen mogen weer naar school komen. Met deze beslissing
zijn we heel blij! Maandag 8 februari is iedereen weer welkom en kunnen
alle kinderen samen met hun vriendjes en vriendinnetjes weer heerlijk
spelen en leren.
Helaas betekent dit dat alle maatregelen die op school waren nog van
kracht zullen zijn. Ouders mogen alleen met een geldige reden in school
komen. Wij vragen u dan een mondkapje te dragen. De kinderen van de
onderbouw worden wederom buiten opgehaald en wij vragen u het
schoolplein vervolgens weer snel te verlaten.
Heeft u klachten, blijf thuis en kom niet naar school.
Voor de veiligheid van de kinderen en alle teamleden zullen we de
beschikking krijgen over sneltesten. Ook blijft staan dat kinderen die
verkouden zijn èn andere klachten hebben, niet op school mogen komen.
Mogelijk dat er deze week nog meer maatregelen komen, die zullen we u
dan laten weten.
Wij hopen dat we het ergste hebben gehad en op weg kunnen gaan naar
betere tijden.
Nogmaals wil ik benadrukken dat wij als team respect hebben voor alle

Wat is er verder nog te melden….
In Welsum hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de
verhuizing voor te bereiden en veel in te pakken. Een groep vrijwilligers is
begonnen met het grondwerk voor het nieuwe schoolplein, het wordt
prachtig!
Nog even en we gaan naar onze nieuwe locatie in het dorpshuis. Wist u
al dat Obs Dijkzicht ook een nieuw logo krijgt? Tijdens de opening zullen
we het u onthullen....
We zorgen er eerst voor dat alle kinderen weer allemaal op school zijn en
samen school kunnen zijn. Wij hebben er weer heel veel zin in en kunnen
niet wachten totdat we ze allemaal weer zien op maandag 8 februari.
Tot de volgende maand,
Groet,
Claudia Diepstraten
Informatie aan de ouders:
Vanaf maandag 8 februari zijn alle kinderen weer op school aanwezig.
Om de veiligheid van een ieder te garanderen hebben we duidelijke
kaders ontvangen waarbinnen wij onze maatregelen hebben genomen.
Hieronder vinden jullie de maatregelen die wij vanaf maandag hanteren
op school;

(Wettelijk verplicht)
Algemeen:

-

-

-

Kinderen met klachten blijven thuis. Bij neus verkoudheid
mogen kinderen gewoon naar school en ook in het geval
van chronische verkoudheidsklachten- astma of hooikoorts.
Bij klachten als koorts en benauwdheid thuisblijven
De afgesproken hygiëne maatregelen blijven van kracht.
Dus bij binnenkomst handen wassen en ook na het eten en
drinken opnieuw de handen wassen. Op school is ook nog
was gel aanwezig. Ook het ventileren van alle ruimtes blijft
in stand.
Er zal 1,5 meter afstand worden gehouden tussen
volwassenen en waar mogelijk tussen leerkrachten en
kinderen.

Testen:

-

-

Bij klachten wordt het test beleid gevolgd. Ouders zijn zelf
aan zet om hun kind te laten testen.
Als er een leerling of de leerkracht in een groep positief
getest wordt dan gaat de hele groep incl. de leerkracht voor
5 dagen in quarantaine. Na 5 dagen moet er getest worden.
komen.
We schakelen bij een quarantaine over op online onderwijs
voor de duur van de eerste 5 dagen.

-

Bij een negatieve test kunnen kinderen weer op school komen.
Als er geen test wordt gedaan wordt de quarantaine verlengd met 5 dagen.
We schakelen bij een quarantaine over op online onderwijs voor de duur van de
eerste 5 dagen.

Quarantaine;

-

Als er sprake is van een positieve besmetting gaat de gehele groep met leerkracht in
quarantaine dan volgen we de richtlijnen van de GGD. In communicatie zullen we dan
de privacy richtlijnen volgen.

(Noodzakelijke maatregelen)

Algemeen;

-

-

-

-

Teamleden blijven gescheiden en blijven bij hun groep
Leerkrachten geven op school alleen maar onderwijs en zullen na schooltijd meteen
naar huis gaan. Thuis zullen zij eventueel hun school werk vervolgen
Er vinden gespreide begin en eindtijden en pauze tijden plaats;
Dijkzicht:
Groep 1-4: 8.35- 14.50 uur en 10.15 uur pauze
groep 5-8:
8.25- 14.40 uur en 10.00 uur pauze
Het overblijven met overblijf ouders vervalt ,het team pakt dit op.
Leerkrachten wachten kinderen buiten op en ouder brengt kind naar de leerkracht en
gaat meteen weer naar huis.
Halen en brengen door 1 ouder en deze ouder draagt bij het brengen op het
schoolplein een mondmasker
Bij het halen en brengen afstand tussen ouders
Geen ouders en/of volwassenen in school; ook niet voor externe hulp, vrijwilligers of
vragen.
Contact verloopt via de mail of telefoon.
Als er besmetting bij leerling of leerkracht uit de groep heeft plaatsgevonden, volgt
quarantaine voor de hele groep. Ouders worden hierover via mail en PARRO
geïnformeerd. Dit kan ook op het laatste moment zijn. Houdt de berichtgeving goed
in de gaten. De hele groep moet dan thuis blijven, er vindt dan geen noodopvang
plaats. Houd er dan rekening mee dat u zelf een oplossing achter de hand hebt. We
starten dan zo snel mogelijk met online thuis onderwijs. Tenzij de leerkracht ziek is en
er geen vervanger beschikbaar is.
Er is geen BSO beschikbaar maar er is wel noodopvang.

(Dringend advies)

-

Leerkrachten houden afstand tot volwassenen en waar mogelijk tot de leerlingen.
Alle leerkrachten ontvangen een face shield .
Kinderen hoeven in school geen mondkapje te dragen
Kinderen blijven zo veel mogelijk in en bij hun eigen groep en komen niet in contact
met kinderen van andere groepen.
Leerlingen van de bovenbouw komen zelf naar school
We zorgen voor doorstroming van leerlingen in het gebouw
Plan voor herstart bij quarantaine…
Geen gymlessen door vakleerkrachten. Eigen leerkracht mag binnen school of
schoolplein gymactiviteiten doen maar niet in de sporthal.

Essentie voor ouders om te weten:

-

-

Alle kinderen gaan naar school. Er wordt op school goed geventileerd geef uw kind
een trui of lekker vest mee.
Kijk goed wanneer je op school moet zijn en kom op de juiste tijd. Niet veel te vroeg.
Geen ouders in school. Ook geen externen, vrijwilligers en voor vragen
Gescheiden haal/breng tijden en pauze tijden. Leerkracht blijft bij de groep.
Ouders brengen alleen hun kind naar school tot aan het hek. Ouders hoeven niet op
het schoolplein te komen .
Bij besmetting hele groep in quarantaine en na 5 dagen testen. Ouders zelf
verantwoordelijk voor testen.
Geen test kunnen overleggen is nog 5 dagen in quarantaine.
Bij klachten thuis blijven. Zie boven over wat zijn klachten.

- Advies Outbreak Management Team
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft geadviseerd om ook kinderen onder de 12 jaar te
testen bij klachten. Het kabinet neemt dit advies over. Kinderen jonger dan 12 jaar
-

kunnen zich bij ons laten testen, als zij corona gerelateerde klachten hebben. Ouders nemen
zelf het intitiatief om hun kinderen te laten testen.
Aanmelden test
Kinderen kunnen voor een test worden aangemeld via het landelijke afsprakennummer
0800 – 1202.

