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Wijzigingen corona-maatregelen

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Via deze brief brengen we u op de hoogte van een aantal actuele
zaken en wel voornamelijk de wijzigingen m.b.t. de
corona-maatregelen. Zoals bekend vervallen volgende week alle
extra maatregelen rondom COVID-19 in het onderwijs en de
kinderopvang.
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De basisregels (m.b.t. hygiëne, ventilatie en thuis blijven bij klachten) blijven nog steeds gelden. De

landelijke wijzigingen leiden tot een aantal aanpassingen. Hieronder leest u welke dat zijn.

Versoepeling met betrekking tot het bron- en contactonderzoek en quarantaine

Vanaf afgelopen maandag is het bron- en contactonderzoek versoepeld. Als een kind positief test, blijft

het thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school of naar de kinderopvang als het minimaal 24 uur

klachtenvrij is én er 7 dagen verstreken zijn na start van de symptomen of het vaststellen van de

besmetting. Als er één kind binnen een groep positief getest is, hoeft niet meer de hele groep in

quarantaine. Groepsgenoten kunnen in principe allemaal naar school of opvang. Bij uitbraken met

meerdere besmettingen in een groep kan het advies nog steeds wel zijn om met de voltallige groep in

quarantaine te gaan. Advisering over quarantaine verloopt altijd via de GGD.

Loslaten 1,5 meter maatregel

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt vanaf volgende week te vervallen. Dit betekent dat

scholen/kindcentra weer de mogelijkheid hebben om ouders binnen het gebouw te ontvangen. Alle

ouders zijn op De Koperwiek dan ook van harte welkom tijdens de start- en verslaggesprekken. Mocht u

eerder toch echt heel graag al een kijkje willen nemen in de klas/groep van uw kind, maak dan een

persoonlijke bezoek-afspraak met de leerkracht of pedagogisch medewerker.
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En hoe zit het dan met het brengen en halen?

Team en medezeggenschapsraad (ouder afvaardiging) hebben besloten om het brengen en halen

voorlopig op de huidige wijze te blijven organiseren. Kinderen van kinderopvang- en basisschoolleeftijd

zijn immers niet gevaccineerd en daardoor kwetsbaar voor besmetting. Quarantaine is het gevolg van

besmettingen en dat willen we, voor zover dat binnen onze macht ligt, zoveel mogelijk voorkomen.

Verandert er dan niets voor wat betreft het oudercontact?

De Koperwiek hecht veel waarde aan oudercontact. Naast de gesprekjes aan de deur/poort of informatie

uitwisseling via het ouderportaal, blijven alle teamleden zich inspannen om ouders, binnen de

omstandigheden, optimaal bij het leer- en ontwikkelproces van hun kind te betrekken. De aanpassingen

vanaf volgende week, geven daarvoor meer mogelijkheden. Waar gewenst kunnen leerkrachten of

pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld wel maatwerk gesprekjes of -activiteiten organiseren met

individuele of kleine groepjes ouders.

Schoolgids en kalender

Op onze website vindt u de schoolgids voor 2021-2022. Via de knop ‘kalender’ ziet u alle activiteiten

voor dit schooljaar. Dezelfde kalender kunt u raadplegen via het ouderportaal.

Vernieuwbouw

U krijgt ongetwijfeld mee dat het gebouw op de Broekhofstraat een enorme metamorfose ondergaat.

Foto’s van de actuele stand van zaken vindt u via deze link.

Wij hopen u zo weer voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een prettig weekeinde!

Met vriendelijke groet,

team kindcentrum De Koperwiek
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https://padlet.com/lpeters56/Vernieuwbouw

