Informatie over Coronavirus
West –Terschelling, 24 november 2021
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Met de oplopende coronacijfers zijn er nu voor het basisonderwijs maatregelen getroffen en is er
een nieuw protocol opgesteld.
In dit protocol staan een aantal verplichte maatregelen die vanaf vandaag gelden:
*Aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en (externe) professionals: Geen ouders in
de school, tenzij dit echt niet anders kan. Externe professionals alleen in de school bij onderwijs
of onderwijsondersteunende activiteit.
* Groepsactiviteiten en vieringen: Deze kunnen alleen zonder ouders/verzorgers plaatsvinden.
* Vanaf morgenochtend gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 vanaf het hek zelf het plein op en de
school in.
* Alleen de ouders van de groepen 1 -2 mogen hun kind naar het grote voorplein
brengen. De juffen zullen op het grote voorplein staan om de kinderen op te vangen.
’s Middags kunt u uw kind hier ook weer ophalen. De 1,5 meter maatregel geldt ook op het
schoolplein.
Op alle scholen blijven de basismaatregelen van kracht:
• Handen wassen;
• Gebruik van papieren handdoekjes;
• Hoesten/niezen in de elleboog.
We willen u nog op het volgende wijzen:
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen
naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij
twijfel blijf je thuis. In de beslisboom kunt u zien of uw kind(eren) naar school kunnen of thuis
moeten blijven.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten,
koorts en/of benauwdheid);
In de bijlage treft u de beslisboom en de gezondheidscheck aan.
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