Informatie over Coronavirus
West –Terschelling, 4 februari 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen.
Vanaf maandag 8 februari zijn alle kinderen weer van harte welkom op onze scholen. Alle juffen en meesters
zien er naar uit om ‘hun’ kinderen weer te zien.
We hopen dat dit de laatste keer was dat de scholen dicht moesten.
Zoals u waarschijnlijk al wel gehoord heeft moeten in de scholen aanvullende maatregelen, ter voorkoming
van Coronabesmettingen, getroffen worden. We hebben te maken met verplichte en noodzakelijke
maatregelen die we op moeten volgen én dringende adviezen, waarbij we naar onze eigen situatie op het
eiland kunnen kijken. De dringende adviezen geven ruimte om onderwijs passend bij de eigen schoolsituatie
te organiseren.
De meest ingrijpende verplichte maatregel is het besluit van het ministerie dat indien 1 leerling in een klas
besmet is, de hele klas en hun juf of meester 5 dagen in quarantaine moet. Na de 5e dag kan er een test
afgenomen worden, indien deze negatief is mogen de kinderen en juf of meester weer naar school. Deze test
mag alleen afgenomen worden met toestemming van u als ouder/verzorger. Mocht u uw kind(eren) niet
willen laten testen, dan hoeft dat ook niet en wordt de quarantainetijd met 5 dagen verlengd. Oftewel dan
moet uw kind(eren) 10 dagen thuis blijven.
Laten we, door ons zo goed mogelijk aan de voorschriften te houden, er met zijn allen voor proberen te
zorgen dat de kans op een Corona besmetting ( en dus op een quarantaine situatie) zo klein mogelijk blijft!
We hebben nauw contact met de gemeente en worden op de hoogte gehouden van de besmettingsgraad op
het eiland. Als er weinig besmettingen zijn op het eiland kunnen we binnen onze klassen zo normaal mogelijk
lesgeven. Dat is voor de kinderen wel zo fijn!
We worden gewaarschuwd als er meerdere besmettingen op het eiland zijn, zodat we op dat moment onze
maatregelen binnen de scholen aan kunnen passen. Natuurlijk worden de betreffende ouders/verzorgers daar
dan over geïnformeerd.
Via de nieuwsbrief van de eigen school wordt u geïnformeerd hoe de school invulling geeft aan de
schoolspecifieke afspraken, zoals schooltijden, welke ingang de kinderen moeten gebruiken enz.
We houden ons aan de eerder gemaakte afspraak dat iemand thuis moet blijven bij klachten passend bij het
coronavirus.
Verder moeten kinderen en leraren ook thuis blijven als een huisgenoot naast klachten, koorts heeft.
Indien u als ouder/verzorger uw kind op wil halen bij school dan is het dringende advies van de gemeente om
op de wachtplek bij het plein een mondkapje te dragen. U staat dan immers vaak met meer dan 2 personen bij
elkaar.
We gaan met elkaar ons uiterste best doen om er voor onze kinderen een fijne schooltijd van te maken!
Vriendelijke groet,
Directies Christelijk en Openbaar Primair Onderwijs Terschelling

