Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 3

Agenda
-Dinsdag 29 september
-Kennismakingsgesprekken 3-8
-Maandag 5 okt. t/m vrijdag 9 okt.
-Kijkweek; i.v.m. de corona
maatregelen kan deze week op dit
ogenblik niet doorgaan
-Vrijdag 9 oktober
-Nieuwsbrief 4 wordt verstuurd

Geachte ouders/verzorgers,
Vorige week tijdens de persconferentie van het kabinet, bleek dat de
maatregelen rondom het thuishouden van kinderen bij corona gerelateerde
klachten t/m 12 jaar is aangepast. In die zin dat kinderen vanaf groep 3 nu onder
dezelfde regels vallen als kinderen in groep 1-2. Hieronder vindt u de aangepaste tekst die van toepassing is (bron: rijksoverheid.nl).
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs* geldt:
• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of
bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het
kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van
iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan
moet hij of zij thuisblijven.

Schoolafspraken:
-Volgende week staat de afspraak:
“ We zijn zuinig op elkaars spullen”. De week erna is dat: “We praten met elkaar als er iets is.”

• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of
(meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn.
Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact
op met de huisarts.
• Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden

Bijlagen:
-Aangepaste beslisboom m.b.t. thuis houden
van uw kind vanwege coronagerelateerde
verschijnselen (geldt voor de peutergroep t/m
groep 8, alle kinderen van ons IKC dus)

thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.
• Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of
krijg je een notificatie met de Coronamelder-app , dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de
bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan
12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na melding van de coronamelderapp 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine). Voor oranje of rode gebieden vanwege corona
zie NederlandWereldwijd.

Atelier vulkanisme

We voegen tevens de aangepaste beslisboom toe aan deze nieuwsbrief, zodat u
zelf zo goed mogelijk een afweging kunt maken of uw kind wel of niet naar
school kan.
Vanwege de bijzondere periode waarin we ons bevinden kan het ondanks de
bovenstaande aanpassing van het protocol en de voorrangsregels rondom testen van leerkrachten nog steeds zo zijn dat kinderen met verschijnselen thuis
zitten. Ook wordt het risico op uitval van leerkrachten groter i.v.m. de herfst- en
winterperiode. De kans om dan een invalkracht te vinden zal juist kleiner worden.
Kortom, we willen graag voorbereid zijn in geval van nood. Afgelopen week ontving u van ons een brief m.b.t. afstandsonderwijs in geval van nood. Met dit
thuiswerkpakketje (digitaal/op papier) kan voor een kortdurende periode thuisonderwijs gegeven worden. Uw kind kan met dat pakketje aan de slag.
Uiteraard hopen we dat dit niet nodig zal zijn en doen er ook alles aan om fysiek
onderwijs op school te garanderen.
Afsluiting atelier ronde 1
Normaal gesproken konden we ons atelier altijd afsluiten met een tentoonstelling. Dit is in deze periode helaas niet mogelijk. Daarom zijn er van diverse ateliers via de Parro app filmpjes met u gedeeld. Op die manier kunt u toch een
klein beetje meebeleven wat de kinderen tijdens deze ronde atelier geleerd
hebben.

I

Prikbord
Innerwaard heeft een vaste rubriek in de Westervoort Post (Prikbord). Deze keer was
het aan ons de beurt om deze in deze rubriek informatie te geven over ontwikkelingen
waarmee we druk doende zijn binnen ons mooie IKC. U kunt het artikel uiteraard in de
Westervoort Post bekijken, het is ook mogelijk om op het onderstaande plaatje te klikken. Dan wordt het artikel groot weergegeven.
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Kijkweek
Op onze jaarkalender stond de kijkweek opgenomen voor de week van 5 oktober tot en
met 9 oktober. I.v.m. de corona gerelateerde maatregelen kunnen we die kijkweek nu
niet laten plaatsvinden. Wellicht dat dit later in dit schooljaar nog kan. Wanneer hierover meer duidelijkheid is zullen we u informeren.
Halviering
Ook de halviering met ouders erbij kan helaas niet doorgaan op vrijdag 16 oktober.
De betreffende halviering staat onder andere in het teken van het thema van de kinderboekenweek: “En toen….” en zal dus in aangepaste vorm nog wel doorgaan, maar dan
alleen met de kinderen. Via foto’s en/of video op Parro blijft u natuurlijk wel aangelijnd
en bent er ook een beetje bij.

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend,
Hartelijke groet,
Stefan de Jonge
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