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

Nieuwegein, 27 september 2021
Betreft: versoepelingen corona maatregelen

Beste ouder(s) /verzorger(s),
Per 25 september zijn vrijwel alle corona maatregelen binnen het onderwijs komen te
vervallen.
De basisregels om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, blijven
gelden:
• was vaak je handen, hoest en nies in je ellenboog;
• heb je klachten, blijf thuis en laat je testen;
• zorg voor voldoende frisse lucht.
De 1,5 meter afstand tussen volwassenen, blijven we handhaven.
Wat als er een klasgenoot of leerkracht positief getest is?
Als een kind of leerkracht positief getest is op het coronavirus hoeft niet meer de hele groep
of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal
naar school.
Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer
(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover
verloopt altijd via de GGD.
Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan
klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan.
Brengen en halen
In de afgelopen periode heeft het aangepaste ritueel van wegbrengen en ophalen van de
kinderen ons veel geleerd. Zo blijken de meeste onderbouw leerlingen weinig moeite te
hebben met het afscheid nemen, de jassen/tassen opbergen en de eigen groep ingaan.
Wat positief bijdraagt aan de zelfstandigheid van de kinderen.
Daarbij merken we dat het voor veel kinderen prettig is het schoolgebouw in te lopen zonder
omringd te zijn door veel (grote) mensen, geluid en prikkels. Dat zorgt voor een rustig begin
van de schooldag.
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Daarom blijft de afspraak, dat u afscheid neemt van uw kind bij het hek.
Voor Groen 1 en 2 maken we een uitzondering en mogen ouders meelopen tot de
buitendeur van de klas.
Ten aanzien van alle ouderactiviteiten in de school, beraden we ons nog welke
mogelijkheden er zijn. We informeren u hierover na de herfstvakantie.
Ondanks alle versoepelingen blijven er zorgen en is het goed om rekening met elkaar te
houden.

Met vriendelijke groet,
namens de directie
Carine Thesingh
directeur/bestuurder
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