Beste ouders, verzorgers,
Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft hoog en de maatregelen volgen zich inmiddels snel
op. Vorige week heeft u een extra nieuwsbrief ontvangen waarin we een aantal nieuwe maatregelen
communiceerden. Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn er opnieuw maatregelen
aangekondigd. Door middel van deze brief willen wij u informeren over wat dit voor onze scholen
betekent.
Wij zijn blij dat de scholen vooralsnog open mogen blijven zodat we uw kind fysiek onderwijs kunnen
bieden. Toch maken wij ons ook zorgen. Het aantal besmettingen blijft hoog en de kans dat een klas in
quarantaine moet omdat kinderen of leerkrachten positief getest zijn blijft aanwezig.
Gezondheid gaat uiteraard boven alles en dat is altijd leidend in onze beslissingen die we in overleg met
GGD Zeeland nemen bij een positieve testuitslag.
Nieuwe coronamaatregelen
Hieronder sommen we de nieuwe maatregelen op, zoals aangekondigd in de persconferentie van
afgelopen vrijdag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: heeft uw kind klachten dan laat hij/zij zich
testen bij de GGD, óók bij milde verkoudheidsklachten zoals een snotneus.
Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD.
Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan om afstand te bewaren.
Contacten tussen verschillende klassen worden zoveel mogelijk vermeden.
Waar mogelijk komt uw kind zoveel mogelijk zelf naar school.
Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5
meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.
Er geldt een dringend advies om een mondkapje buiten de klas te dragen voor leerlingen van groep
6, 7 en 8 en medewerkers van de school. Zij dragen een mondkapje als zij zich door de school
bewegen. In de klas mag het mondkapje af.
Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Teamdagen en vergaderingen
zijn online.
Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
De handhygiëne wordt verder aangescherpt.
Er wordt gezorgd voor voldoende frisse lucht.

Bespreek deze maatregelen samen met uw kind(eren) en bedenk hierbij dat ze voor minder
besmettingen kunnen zorgen zodat de scholen open kunnen blijven!

Zelftesten voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8
Tijdens de persconferentie werd ook aangekondigd dat leerlingen van groep 6, 7 en 8 en alle
medewerkers het advies krijgen om zichzelf 2x per week preventief te testen met een zelftest.
Hoe dit precies gaat en wanneer scholen de testen ontvangen, werkt het ministerie van OCW uit in
overleg met het onderwijsveld. Wanneer er meer bekend is, informeren wij u hierover.
Werkdruk is hoog
In de vorige nieuwsbrief vroegen we al aandacht voor het lerarentekort waar we ook binnen Omnis
mee te maken hebben. Het tekort aan invalkrachten werkt niet mee aan het vinden van oplossingen,
we kunnen nauwelijks of geen vervangers vinden.
Dit zorgt voor veel extra werkdruk voor de schoolcoördinatoren en de schoolteams. We willen graag uw
begrip hiervoor vragen, het is een uitzonderlijke tijd. Bij deze willen we ook onze grote waardering
uitspreken aan ons personeel dat al vele malen creatieve oplossingen heeft bedacht, petje af hoor!
Dringende oproep; houd u aan de maatregelen
We begrijpen heel goed dat het veel van u vraagt als uw kind vanwege klachten niet naar school kan en
thuis moet blijven. Desondanks doen wij een dringend beroep op uw medewerking aan de
maatregelen. Alleen op deze manier kunnen we er samen aan bijdragen dat de verspreiding van het
coronavirus beperkt wordt en kunnen de scholen zo lang mogelijk openblijven en voorkomen we dat
klassen thuisonderwijs moeten krijgen.
Meer informatie
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM of van de GGD
Zeeland. Ook heeft de Rijksoverheid een website over het coronavirus en onderwijs. We volgen op het
gebied van gezondheid altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met één van ons.
Met vriendelijke groet,
Stan Meulblok en Saskia Delies
Directie Omnis

