Vrijdag 3 december 2021

Update coronamaatregelen
In de persconferentie van 26 november is
aangekondigd dat het personeel en de
leerlingen van groep 6, 7 en 8 dringend
geadviseerd wordt om twee keer per week
een zelftest te doen. Voor de levering van de
zelftesten voor de leerlingen zijn we
afhankelijk van het ministerie.
Alle scholen in het basisonderwijs en speciaal
(basis)onderwijs ontvangen in principe in de
week van 6 t/m 10 december een
basisvoorraad zelftesten voor leerlingen. Vlak
voor de kerstvakantie zal er nog een tweede
levering plaatsvinden die genoeg voorraad
moet geven tot en met enkele weken na de
kerstvakantie.
Zo gauw we de testen hebben ontvangen,
worden deze uitgedeeld aan de leerlingen.
Daarbij hanteren we de volgende richtlijnen:


Zelftesten worden aangeboden aan alle
leerlingen en medewerkers die gebruik willen
maken van de zelftesten.



Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.
Iedereen heeft het recht deelname te
weigeren. Wanneer een leerling of
medewerker besluit niet deel te nemen aan
een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting
van onderwijs of werk.



De zelftest is een aanvulling op de bestaande
coronamaatregelen op school, zoals handen
wassen en afstand houden waar dat mogelijk
is. Ook is het aanvullend op het testbeleid van
de GGD.

Voor de overige maatregelen geldt
een plicht:
 1,5 meter afstand tussen
volwassenen
 geen ouders op school of
schoolplein
 bij verkoudheid of andere
klachten blijft het kind thuis.
Uw kind is weer welkom op
school na een negatieve
uitslag van een GGD test of
zodra het kind 24 uur
klachtenvrij is.
U zult begrijpen dat we als team
proberen de maatregelen zo goed
mogelijk te handhaven. Hoe lastig dit
soms ook is, omdat we ons natuurlijk
zoveel mogelijk willen richten op het
onderwijs.
Wij doen er als school alles aan om
het voor iedereen zo veilig mogelijk te
houden. We hopen dat u ons hierin zo
goed mogelijk ondersteunt en willen u
bedanken voor uw medewerking.
Team obs De Kubus

