Aan de ouder(s) /verzorger(s) van
alle leerlingen op De Evenaar en het Expertisecentrum

Nieuwegein, 25 november 2021,
Betreft: strengere coronamaatregelen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Corona blijft onze aandacht vragen en het kabinet heeft besloten tot extra maatregelen voor
scholen. Deze gaan per direct in. Wij betreuren het dat we weer op afstand met elkaar
moeten communiceren en veel activiteiten anders vorm gegeven gaan worden. In deze brief
geven we aan wat er vanaf vandaag aangepast is.

Volwassenen in de school
• De ouders/verzorgers mogen nog steeds de school niet in tenzij u hiervoor een afspraak of toestemming heeft van de schoolleiding. De oudergesprekken vinden digitaal plaats tenzij er een noodzaak is om hiervan af te wijken. Hierover bent u al
eerder geïnformeerd.
• Ook voor externen waarmee we samenwerken geldt dat zij de school niet meer in
mogen. Als school maken we hierin de afweging wat doorgang moet vinden of tijdelijk
stopgezet kan worden.
• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Alle ouders/verzorgers nemen afscheid van hun kind bij het hek. Ook de ouders/verzorgers van de kinderen van groen 1,2 en 3.

Activiteiten
Helaas betekenen de verscherpte maatregelen ook dat ouders/verzorgers niet bij activiteiten
aanwezig mogen zijn. Dit vinden wij echt heel erg jammer!
Hij komt, hij komt, we ontvangen Sinterklaas wel op 3 december in het speellokaal en maken
er een feestelijke ochtend van voor de kinderen. We zorgen ervoor dat het afgebakende
groepen zijn en de Sint op afstand blijft van de kinderen.
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De kerstviering die gepland stond op de dinsdagavond 21 december gaat niet door. Op
die dag blijven de kinderen gewoon tot 14.30 uur op school. Op donderdag 23 december
organiseren we voor en met de kinderen een kerstbrunch onder schooltijd. Praktische
berichtgeving over deze activiteit volgt spoedig.
Voor de ouders/verzorgers wiens kind op de naschoolse opvang komt, dinsdag 21 december
zijn we open en op donderdag 23 december gesloten.

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de
basismaatregelen te blijven volgen:
▪ Regelmatig handen wassen;
▪ Binnenruimtes ventileren;
▪ Geen handen schudden;
▪ Onderwijspersoneel en leerlingen blijven thuis bij klachten tot een negatieve testuitslag is ontvangen. Kinderen met neusverkoudheid mogen naar school komen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts;
▪ Meteen aan school melden als uw kind positief getest is;
▪ Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus,
gaan alle huisgenoten in quarantaine.
We blijven de berichtgevingen van de Rijksoverheid volgen en informeren u zo snel mogelijk
als er weer aanpassingen nodig zijn!

Met vriendelijke groet,
Namens de directie
Carine Thesingh
directeur
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