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Coronamaatregelen per
14 oktober 22.00 uur

Dinsdag 13 oktober, zijn nieuwe, strengere coronamaatregelen afgekondigd. Dat is hard nodig!
Voor het basisonderwijs verandert er nog niets, maar we gaan strenger toezien op naleving van de
maatregelen die er al zijn:
1. Leerlingen en personeel blijven thuis als zij klachten hebben die passen bij corona.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:
 als het kind ook andere klachten heeft die bij corona passen;
 als iemand in het gezin naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid
 als iemand in het gezin corona-positief getest is;
Dan blijven kinderen dus thuis.
De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij corona (COVID-19) zijn:
 verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 hoesten;
 benauwdheid;
 verhoging of koorts;
 plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
Personeelsleden laten zich zo snel mogelijk testen.
2. Testen:
Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze coronaklachten hebben.
Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen.
Ook kinderen die klachten krijgen als ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest
worden. Neem dan contact op met de GGD. Houd uw kinderen thuis totdat de testuitslag bekend is.
3.




Hygiene:
Kinderen wassen regelmatig hun handen;
Meubilair in de klas wordt dagelijks afgedaan met schoonmaakmiddel;
Sinds 11 mei maakt het professionele schoonmaakbedrijf twee keer per dag alle toiletten, klinken
en trapleuningen schoon;
 Er zijn verschillende looproutes voor de groepen, zodat die groepen elkaar minder tegenkomen;
 Er zijn meerdere pauzes, overblijftijden en speelplekken, zodat er minder groepen tegelijk op
dezelfde plaats buiten zijn.

4. Toegang
Nog steeds geldt landelijk, dat volwassenen die geen schoolpersoneel zijn, zo veel mogelijk worden
geweerd uit het schoolgebouw en van de speelplaats. Op Aboe el-Chayr proberen we dat te handhaven,
maar we zien toch nog regelmatig ouders in het schoolgebouw. We zullen daar strenger op gaan
toezien, want we willen voorkomen dat corona via onze school wordt verspreid onder leraren en ouders.
5. Waarom houden we ieder aan deze “regeltjes”?
Op onze school zitten op dit moment 275 kinderen uit ongeveer 160 verschillende gezinnen en er
werken ongeveer 30 personeelsleden. Als sommige mensen de afspraken niet serieus nemen en
iemand op school besmetten kan dat erg grote gevolgen hebben voor familieleden van onze leerlingen.
We willen natuurlijk ook niet dat ouders die elkaar tegenkomen bij school elkaar ziek kunnen maken. We
vragen dus de ouders bij brengen en afhalen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
En … als een leerkracht besmet raakt, heeft de hele klas er last van.

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Zieken en geen vervanging

Als een leerkracht ziek wordt proberen we vervanging te krijgen. Tot nu toe is dat nog gelukt.
Maar in deze coronatijd moeten leerkrachten die verkouden worden, op corona worden getest.
We willen voor de leerlingen geen risico’s lopen en verdere besmettingen voorkomen.
Leerkrachten die wachten op een test moeten daarna weer wachten op de uitslag. Al die tijd mogen zij
niet naar school, totdat zij weten dat zij negatief getest zijn.
We moeten dus ook al vervanging hebben voor leraren die op een test wachten.
Er was al een groot lerarentekort. Dat wordt hierdoor alleen maar erger.
We doen er alles aan om te voorkomen dat leerlingen naar huis gestuurd moeten worden, maar ooit
komt het moment, dat alle middelen zijn uitgeput.
Houdt u er rekening mee, dat het kan zijn, dat:
 De leerkracht van de groep van uw kind afwezig is;
 Er voor de klas van uw kind geen invaller te vinden is;
 Ook intern niemand van haar taken kan worden afgehaald om voor de klas van uw kind te staan;
 Er geen mogelijkheden zijn om de groep van uw kind op te delen over andere groepen op school.
In dat geval zal de klas van uw kind geen les kunnen krijgen.
We sturen u dan een brief of een bericht over Parro met het verzoek uw kind thuis te houden.
We hopen natuurlijk van harte dat dit niet nodig is.

Ouderkamer gesloten

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen van dinsdag 13 oktober,
is de ouderkamer in de Dirigent de komende 4 weken gesloten, voorlopig tot 16 november

Afscheid juffrouw Mala
Donderdag 29 oktober

Na 18 jaar nadert voor juffrouw Mala Autar het moment om afscheid te nemen van Ibs Aboe el-Chayr.
Al enkele jaren lonkt de vrijheid om op een zelfgekozen moment op vakantie of familiebezoek te gaan in
Suriname. Door de jaren heen is het werk op school erg veranderd, maar wat zeker niet veranderd is, is
de liefde van Mala voor HAAR kleuters en voor de kinderen die ooit haar kleuters waren.
Officieel werkt juf Mala tot 1 november,
maar haar laatste werkdag en ook haar afscheidsdag is dan donderdag 29 oktober.
Door de dag bezoekt juf Mala alle groepen. In elke groep neemt zij even tijd om afscheid te nemen van
de kinderen. In de lagere groepen wat langer en in de hogere groepen wat korter.
Mocht uw kind een klein cadeautje aan Mala willen geven, dan kan dat als Mala in de klas op bezoek is.
Natuurlijk heeft juf Mala door de jaren heen heel veel ouders leren kennen. Helaas is het door corona
niet mogelijk persoonlijk afscheid van hen te nemen.
Mala dankt alle ouders voor de goede samenwerking.

Juffrouw Mala we wensen je een heel goed pensioen,
maar gaan je wel heel erg missen.

