Postbus 97
3960 BB Wijk bij Duurstede

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Karel de Grotestraat 30
Wijk bij Duurstede

Datum: 4 februari 2021

Telefoon: 0343-592968
E-mail: info@obswijk.nl

Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,
Tijdens de persconferentie van 2 februari heeft minister-president Rutte aangekondigd dat de
basisscholen vanaf 8 februari weer opengaan. Wij zijn heel blij dat we de kinderen aanstaande maandag
weer op school kunnen ontvangen.
Daarbij is van belang de opening van de scholen zo veilig mogelijk te maken voor zowel de leerlingen als
voor onze leerkrachten. Wij volgen daarvoor de richtlijnen van het kabinet en maken gebruik van de
protocollen van de PO-raad. Wij gebruiken dit als uitgangspunt om op de scholen veilig, verantwoord en
uitvoerbaar aan het werk te gaan waarbij we ook kijken wat haalbaar is.
Op elke school is door de directeur met het team besproken hoe de afspraken er voor hun school uit gaan
zien. Welke afspraken er gaan gelden. De directeur van uw school informeert u hierover.
Ik wil u nog op twee zaken attent maken die onverkort gelden.
De groep in quarantaine:
Een belangrijke toevoeging in het kabinetsbesluit is dat, indien in een groep een leerling (of de leerkracht)
positief getest wordt, deze groep en de leerkracht in thuisquarantaine gaan voor de duur van vijf dagen.
Als u een cruciaal beroep hebt dient u in dat geval zelf opvang te realiseren. Het kabinet stelt dat als u uw
kind in dergelijke gevallen na vijf dagen laat testen zij/hij bij een negatief testresultaat weer naar school
kan gaan. De keuze om uw kind te laten testen ligt vanzelfsprekend bij u. Indien u er voor kiest uw kind
niet te laten testen geldt een quarantaineperiode van tien dagen.
Wat als uw kind klachten heeft die passen bij het coronavirus?
Op dit moment zijn de richtlijnen m.b.t. neusverkouden kinderen nog niet aangepast. Het kabinet heeft
het OMT gevraagd nogmaals kritisch te kijken naar deze beslisboom. Wij hopen dat dit voor het weekend
bekend is. De directeur zal u informeren over de beslisboom en eventuele aanpassingen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie laat het dan weten of neem contact op met
de directie van uw school.
Ik wil u bedanken voor uw inzet en betrokkenheid de afgelopen periode. Deze bijzondere tijd vraagt van
ons allen veel flexibiliteit, afstemming en creativiteit. Ik ben er trots op hoe we dit met elkaar hebben
gedaan.
Met vriendelijke groet,
Henny Sikken
Voorzitter College van Bestuur
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