Oktober 2020

___________________________________________________________________________________

Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.
Nieuwe Kraatsjournaal
5 november 2020

Belangrijke data:
31-10 Hervormingsdag
4-11 Dankdag
4-11 Schoolontbijt
4-11 Actie Schoenendoos
4-11 Gebedsgroep

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Corona
Deze tijd blijft moeilijk voor onze kinderen en voor u als ouders. Er is een nieuw
protocol vanuit de PO raad. Ook op onze school verscherpen wij de maatregelen
voor de veiligheid van ons allemaal!
Als team hebben we intern ook de maatregelen aangescherpt. Helaas zijn ook
de regels t.a.v. u als ouder, verzorger ook weer aangescherpt. Onderaan de
Kraatsflits treft u het protocol aanvullende maatregelen aan.
We leven mee met (groot) ouders die Corona hebben. Beterschap!!
Schoolontbijt
Het schoolontbijt van 4 november gaat door. Alles wordt door de
leverancier, dit jaar de ALDI, geleverd. De leerlingen ontbijten in
de eigen groep.

Bezoek onze Kunstweken Schoolgalerie School Met De Bijbel "De Kraats" Museum 24/7 geopend!
Onze leerlingen hebben hun uiterste best gedaan om een mooi kunstwerkje te maken. Een kunstwerkje dat
gezien mag worden en waarop ze zeker trots mogen zijn!
We hebben inmiddels een enorm poster ontvangen met de kunstwerken van alle groepen erop. De leerlingen
krijgen vandaag de museumfolder mee waarop u alle informatie kunt vinden. Voor u als ouders is er ook een
filmpje beschikbaar:
En wist u dat de creaties van alle kinderen die hun museum geopend hebben, ook in onze online Schoolgalerie te
zien zijn? Ga naar www.kunstweken.nl/dekraats en u kunt ons werk op uw gemakje thuis bewonderen.
De tekening van uw kind staat er niet bij? Open dan zo snel mogelijk zijn of haar museum op internet met behulp
van de Museumfolder.
Veel kijkplezier!
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Aanvullende maatregelen oktober 2020

1. Reden
Deze aanvullende versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende
wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.
Ik verzoek iedereen om hierin ook zelf verantwoordelijkheid te nemen.
2. Doel
We hopen dat deze aanvullende maatregelen mogen bijdrage om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te
laten vinden
3. RIVM
In de school
De volgende regels zijn van toepassing:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle leerlingen gaan volledig naar school.
Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht!
4. Ouders in de school
We zijn genoodzaakt om de volgende regels te nemen:
• Helaas nog steeds geen ouders in de school
• We willen ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.
• Ook als uw kind later komt verzoeken wij u niet de school in te lopen, belt u even aan.
• Contact met ouders (tenzij strikt noodzakelijk) is digitaal of telefonisch, de gesprekken in november
helaas ook weer.
• Op dit moment zullen er geen activiteiten buiten de school meer zijn.
5. Zieke leerlingen
Leerlingen op de basisschool blijven thuis
• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten.
• als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19.
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten
thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts
als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden.
covid-19/kinderen
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De
leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de
leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling
thuis.
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•
•

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de
leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde
patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie:
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

6. Les op afstand: Voor leerlingen die vanwege de RIVM richtlijnen of lokale maatregelen, geen fysiek onderwijs
mogen/kunnen volgen.

Met vriendelijke groet, namens het team, Wilma Petersen
School met de Bijbel ‘De Kraats’
Rijnsteeg 5
6721 NP Bennekom
Tel. 0318-430203
email: directie@kraatsschool.nl
website: www.kraatsschool.nl
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