Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen weken hebben we het aantal positieve coronatesten landelijk op zien lopen. Langere
tijd ontsprong 't Startnest de dans, maar helaas zijn inmiddels ook leerkrachten en kinderen van
onze school positief getest op corona. Onderstaande maatregelen zijn deels gericht op het
verkleinen van de verspreidingskans van het virus en zullen er hopelijk voor zorgen dat kinderen
zoveel mogelijk naar school kunnen komen.
Bouwen in cohorten
Vanaf morgen gelden de bouwen weer als een cohort. Dat betekent dat we de verschillende bouwen
niet meer zullen mengen. Onderbouw werkt en speelt alleen met de onderbouw, middenbouw met
de middenbouw en de bovenbouw met de bovenbouw.
Dat betekent ook dat we momenteel alleen nog in de onderbouw een groep kunnen verdelen mocht
een stamgroepleider ziek zijn. Alleen daar kan dat leerlingaantal technisch. In de midden- en
bovenbouw zijn de groepen daar te groot voor. Dit heeft tot gevolg dat we in die bouwen sneller
moeten vragen om de kinderen thuis te houden bij ziekte/afwezigheid van een stamgroepleider. Wij
verzoeken jullie dan ook met klem altijd eerst zelf naar een oplossing te zoeken voor de opvang van
je kind. Mocht het écht niet lukken, dan neem je contact op met school en kijken wij of er een plek is
in een andere stamgroep in dezelfde bouw.
We zullen voorlopig ook geen vieringen met alle bouwen tegelijk in de aula doen. Tijdens de
vieringen zitten alle kinderen van 't Startnest door elkaar in de aula, dat zijn zeer waardevolle
momenten. Helaas is het nu niet verantwoord om alle kinderen zo dicht op elkaar en gemengd door
elkaar te laten zitten. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de Sinterklaasviering. Normaliter ontvangen
wij de Sint met z'n allen in de aula. Dat doen we dit jaar niet. Uiteraard krijgen alle groepen
voldoende tijd met de Sint en zijn Pieten.
Quarantaineperiode
Momenteel levert de GGD maatwerk waar het gaat om het in quarantaine plaatsen van een groep.
Er is dus niet een bepaald aantal positieve testen waarbij de GGD zegt dat een groep in quarantaine
moet, maar wel wanneer door hun bron- en contactonderzoek blijkt dat de kans groot is dat de
kinderen het op school hebben opgelopen of dat het aantal besmettingen naar verwachting snel zal
oplopen. We hebben bij een oplopend aantal positieve testen contact met de GGD en alleen zij
kunnen een groep in quarantaine plaatsen. Als een groep in quarantaine zit, schakelen we met de
midden- en bovenbouwgroepen zo snel mogelijk over naar online onderwijs. De onderbouw krijgt
geen vervangend werk. Wanneer een leerkracht zelf ziek is en niet in staat is om onderwijs te
verzorgen, geven we de kinderen zelfstandig werk om thuis te doen. Als de groep van je kind in
quarantaine zit, wordt het kind geacht thuis te blijven (dus ook geen sportclubs etc.) en bieden wij
ook geen opvang in andere groepen.
Thuiswerkperiode
Bij een oplopend aantal positieve testen binnen afzienbare tijd, kan de GGD ook een
thuiswerkperiode voor een groep adviseren. De stamgroep zal vanaf het moment van advies, zeven
dagen thuis werken en dus niet op school zijn. Zolang de stamgroepleider van de groep zelf in staat
is om onderwijs te verzorgen, of dat we een vervanger hebben, krijgt de groep online onderwijs. Is er
geen bemanning, werken de kinderen zelfstandig aan onderhoud en herhaling van eerder
aangeboden lesstof.

We zullen bij een thuiswerkperiode niet op dezelfde dag vragen of jullie je kinderen ophalen (dit is
mogelijk alleen het geval wanneer er sprake is van een quarantaineperiode). Het zal dan vanaf de
volgende dag zijn. Die middag kunnen kinderen werk meenemen. Mochten we dit nieuws na
schooltijd ontvangen, start de volgende dag de thuiswerkperiode en zal er een ophaalmoment zijn.
Wij verzoeken jullie met klem altijd eerst zelf naar een oplossing te zoeken voor de opvang van je
kind. Mocht het écht niet lukken, dan neem je contact op met school en kijken wij of er een plek is in
een andere stamgroep in dezelfde bouw.
Individuele kinderen ziek, in quarantaine of thuis in verband met zorgen
Uiteraard komt het ook voor dat de groep op school is, maar jouw kind toch thuis moet blijven in
verband met ziekte of quarantaine. De onderbouw krijgt dan geen vervangend werk.
Middenbouwkinderen krijgen via de mail van hun stamgroepleider een rijtje met educatieve sites
waarop kinderen de geleerde stof van de afgelopen tijd kunnen herhalen. Zo'n zelfde mailtje
ontvangt de bovenbouw, maar zij krijgen ook hun weekplan erbij, zodat ze zelf hun taken bij kunnen
houden. We begrijpen dat een kind niet kan werken als het zich echt ziek voelt.
We hopen dat zoveel mogelijk ouders hun kinderen gewoon naar school laten gaan als dit kan. Als
kinderen toch uit voorzorg thuisblijven, zullen we jullie in contact brengen met de schoolarts. Zij kan
zorgen met jullie bespreken en vragen beantwoorden, zodat kinderen weer zo snel het onderwijs
mogelijk kunnen hervatten.
Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk kinderen op 't Startnest kunnen blijven ontvangen,
verzoeken wij jullie om eventuele gezondheidsklachten van jullie kinderen serieus te nemen. Neem
bij twijfel contact op met de GGD, maak een testafspraak indien nodig (GGD testbus staat nog een
kleine drie weken bij Zijdelwaard) en neem je verantwoordelijkheid waar het gaat om het
thuishouden van een kind met klachten/positieve test/quarantaine. Bij een ziekmelding (altijd via de
telefoon!, mail wordt niet altijd op tijd gelezen) zullen wij vragen naar de klachten van je kind, zodat
wij een goede inschatting kunnen maken van de situatie. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen
achter deze maatregelen zal staan, maar als maatschappelijke instelling zijn wij hier wel aan
gebonden. We vertrouwen op een goede samenwerking en hopen op jullie begrip. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Roxanne Linnekamp

