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Brielle 8 januari 2022
Onderwerp: Na de kerstvakantie gelukkig weer naar school
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Allereerst wensen wij, team en directie van OBS Branding u een fijn, voorspoedig maar bovenal een gezond 2022 en
hopen op een steeds duidelijker wordend beleid voor de lange termijn met betrekking tot Covid. Het kabinet heeft
besloten dat we weer gaan starten direct na de kerstvakantie op maandag 10 januari en daar zijn we blij mee.
Dezelfde maatregelen als voor de kerstvakantie zullen van kracht zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen en medewerkers met klachten moeten thuisblijven en zich laten testen door de GGD of doen een
zelftest
Kinderen komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school. Indien dit niet mogelijk is worden ze gebracht door één
(groot)ouder of verzorger
Gebruik bij het halen en brengen de bekende route via de parkeerplaats bij het zwembad. Elke school op het
plein heeft een eigen route zodat afstand houden makkelijker i
Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij het wat school betreft noodzakelijk is en niet anders kan
Tussen alle volwassenen wordt onderling 1,5 meter afstand bewaard, dus het personeel in school, maar ook de
ouders en verzorgers op weg naar en bij het schoolplein.
Kinderen hoeven geen afstand te houden van elkaar en de medewerkers
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiëneregels van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
Alle medewerkers en leerlingen van in elk geval de groepen 6, 7 en 8 krijgen van school zelftesten en het advies
om zichzelf twee keer per week te testen met deze zelftest.
Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag
het mondkapje af

Verder zouden wij het op prijs stellen voor de veiligheid van het personeel maar ook voor de kinderen en uzelf dat alle
kinderen een zelftest wordt afgenomen voordat zij maandag weer naar school komen.
.
Tot slot kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Voor vragen over de versoepelingen van de
coronamaatregelen, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
Voor overige vragen over de school kunt u bij mij terecht via 06-86800070
Met vriendelijke groet, mede namens het schoolteam ,
Gerrit Bussink

