6 januari 2022

Beste ouder/verzorger,
Goed nieuws! Vanaf maandag 10 januari mogen de scholen weer open. We zijn heel blij dat we weer
dagelijks voor alle leerlingen en ouders klaar kunnen staan!
Een veilige omgeving voor u, uw kind en onze collega’s
We doen er samen alles aan om de kindcentra op een veilige manier open te houden. Daarom gelden
dezelfde maatregelen als voor de kerstvakantie om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Hieronder herhalen we de maatregelen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Leerlingen en medewerkers met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten blijven
thuis en laten zich testen bij de GGD of doen een zelftest.
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.
Alle medewerkers en leerlingen van groep 6/7/8 krijgen het advies om zichzelf 2 keer per
week te testen met een zelftest. Bij een positieve zelftest gaat uw kind en de rest van het
gezin in quarantaine en laat u zich testen in de GGD-teststraat. Als de testuitslag negatief is,
mag uw kind weer naar school. Dit dringende advies geldt voor iedereen, ook voor personen
die volledig gevaccineerd zijn.
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.
Leerlingen van groep 6/7/8 en medewerkers dragen een mondkapje in de gang. In de klas mag
het mondkapje af.
Gebruik de beslisboom om te bepalen of uw kind naar school mag.

Bespreek deze maatregelen samen met uw kind(eren) en bedenk hierbij dat ze voor minder
besmettingen kunnen zorgen zodat de scholen open kunnen blijven!
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 kans de scholen zo lang mogelijk openblijven en voorkomen we dat
klassen thuisonderwijs moeten krijgen.
Verspreiden van zelftesten voor leerlingen uit groep 6/7/8
We hervatten het verspreiden van de zelftesten voor leerlingen uit groep 6/7/8. U kunt de zelftesten
voor uw kind bij uw leerkracht opvragen. Leerkrachten nemen op school nooit een zelftest af bij uw
kind. De zelftest neemt u altijd thuis af bij uw kind. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Het

doel van zelftesten is om ongemerkte coronabesmettingen zo snel mogelijk te signaleren en zo
verspreiding van het coronavirus op onze scholen te beperken. Dit komt de continuïteit van het
onderwijs ten goede.
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.
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de directie.
Met vriendelijke groet,
Saskia Delies en Stan Meulblok
Directie Omnis

