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De Hagenpoort Nieuwsbrief 43 5 juni 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Vr 5-6-2020 12:51
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

1 bijlagen (1 MB)
Hagenpoort Protocol volledig openen basisonderwijs DEF.pdf;

Beste ouders, verzorgers

Eergisteren is door het kabinet definitief besloten tot het volledig openen van het basisonderwijs
per maandag 8 juni a.s. Hierbij ontvangt u het protocol ‘volledig openen basisonderwijs’. Dit
protocol is grotendeels hetzelfde als de versie voor de gedeeltelijke opening. Hieronder stippen wij
een aantal veranderingen of aanscherpingen aan, zodat het niet per se nodig is dat u het hele
protocol doorneemt. 

Trakteren
Trakteren mag weer, maar wel graag met per stuk verpakte traktaties. Mocht uw zoon of dochter
nog een traktatie willen ‘inhalen’, overleg dan even met de leerkracht i.v.m. spreiding.

Fietsen stallen en naar school
Fietsen stallen wordt weer zoals vóór 11 mei, dus groep 1 t/m 4 zijde parkeerplaats en groep 5 t/m
8 zijde Dirk vd Broek. Leerlingen uit de binnenstad komen nog steeds te voet naar school. Kinderen
worden ook komende periode nog door maximaal één ouder gebracht en gehaald.

Einde schooldag
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan niet meer eerst naar het schoolplein voordat ze naar
huis gaan. Ze komen tussen 14:05 en 14:15 groepsgewijs in volgorde naar buiten en gaan meteen
vanaf de voordeur van de school naar huis of naar de wachtende ouder.

Gymnastiek- en bewegingslessen
Gymnastieklessen binnen worden afgeraden door de beroepsvereniging, tenzij er geen andere
mogelijkheden zijn. Binnen is alleen matig intensief bewegen toegestaan. Voor de
gymnastieklessen van de groepen 5 t/m 8 op vrijdag en de groepen 3 en 4 op dinsdag zijn wij nog
aan het zoeken naar hoe we dit onder de juiste voorwaarden, op een geschikte buitenlocatie
kunnen doen.
De bewegingslessen van de beide groepen 1 /2 op woensdag in het speellokaal gaan door, waarbij
we het matig intensief bewegen in acht nemen.

Thuis-blijf-regels leerlingen  i.v.m. gezondheid – uit het landelijke protocol (zie bijlage)
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

•        Neusverkoudheid.

•        Hoesten.

•        Moeilijk ademen/benauwdheid.

•        Tijdelijk minder ruiken en proeven.

•        Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
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•        Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven
en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24
uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels

•        Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.

•        Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar
school en de opvang.

•        Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra
dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

•        Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de
school contact op met de GGD.

We hopen van harte dat we het nu samen met u en de leerlingen even hebben gehad met
protocollen, afspraken, sluitingen en her-openingen. Op naar vier stabiele weken, op school
en thuis!

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort

Deze e-mail is verstuurd vanuit ParnasSys namens 'obs De Hagenpoort' door 'Paschal Vliegen'.
Wilt u uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de school door te reageren op
deze e-mail, of door te mailen naar: p.vliegen@dehagenpoort.nl .
Als u deze e-mail als ongewenst ervaart en geen e-mails van deze school meer wilt ontvangen,
kunt u zich via deze pagina afmelden. U ontvangt dan geen e-mails meer van deze school.
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