Beste ouder(s), verzorger(s),
De persconferentie van 14 september jl. bracht goed nieuws. Een aantal maatregelen m.b.t. corona
worden verder versoepeld hoewel we nog wel alert moeten blijven.
In de bijlage de nieuwsbrief namens de stichting.
Hieronder een aantal maatregelen die specifiek voor onze school gelden.
Specifieke maatregelen HW Heuvelschool:















Ouders mogen weer in de school komen maar om drukte in de gangen te voorkomen
(en n.a.v. de "corona “enquête die vorig jaar door veel ouders ingevuld is) zullen wij de
huidige regels m.b.t. brengen en halen hanteren. D.w.z. dat de kinderen van de groepen 1 en
2 op het plein door de leerkrachten worden ontvangen en dat de kinderen van groep 3 tm 8
zelfstandig naar binnen gaan. Uiteraard is het bij bijzonderheden mogelijk om even naar
binnen te gaan om de leerkracht op de hoogte te brengen.
Met het team zijn wij in gesprek om te bekijken hoe wij ouders toch meer van de school en
de klassen kunnen laten zien. Wellicht is het mogelijk om kijkmomenten te plannen of
ouders op bepaalde dagen na schooltijd in de klas uit te nodigen. Wij zullen via een
nieuwsbrief communiceren welke mogelijkheden er komen.
Oudergesprekken zijn weer mogelijk in de school.
Wij volgen de adviezen op de beslisboom en hopen ook dat ouders dat doen. Heeft een kind
klachten die passen bij corona dan blijft een kind thuis en kan hij/ zij zich laten testen. Ook
wanneer er een positieve besmetting binnen het gezin is, blijft een kind thuis en kan hij/zij
gaan testen.
Wanneer een kind positief getest wordt, dan blijft het kind thuis. De klas hoeft niet in
quarantaine. De leerkracht/ouders van de leerling zal de andere ouders zo veel mogelijk
informeren zodat iedereen alert kan zijn bij klachten.
Bij meerdere besmettingen in één groep zal de school in overleg gaan met de GGD. Hieruit
kan het besluit komen om de volledige groep in quarantaine te doen om een uitbraak te
voorkomen.
Per situatie zal er bekeken worden wat wenselijk is m.b.t. afstandsonderwijs. Na maximaal
24 uur zal de leerkracht in overleg met de ouders huiswerk meegeven of het kind aan laten
sluiten bij een online les.
De nieuwste versie van de beslisboom is op de website te vinden.

Binnenkort zijn er informatiemiddagen/avonden gepland. De leerkracht informeert u over dagen en
tijden. Fijn om iedereen (1 ouder per gezin) weer op school te mogen ontvangen!
Mochten er vragen zijn, dan bent u altijd welkom!
Met vriendelijke groet,
Heidi Eekelder Prinsen
HW Heuvelschool

