Den Haag, 5 februari 2021
Beste ouders,
Middels deze brief informeren we u over de richtlijnen en afspraken m.b.t. de openstelling van onze
school m.i.v. 8 februari a.s.
We beginnen met te zeggen, dat we erg blij zijn om de kinderen maandag weer allemaal op school te
zien. Tegelijkertijd vinden we het voor onszelf soms ook wel spannend.
Gaan we nu weer ‘gewoon’ naar school? Helaas, dat is niet het geval. We zijn natuurlijk erg blij om
de kinderen weer te zien en hebben goed nagedacht hoe we dat binnen de nieuwe strenge regels
kunnen organiseren. Maar het blijft ook spannend om weer te beginnen. We kunnen ons voorstellen
dat dat voor u ook geldt. Wij vertrouwen er op dat onderwijs op school het beste is voor de kinderen.
We rekenen er op dat we er samen met u voor kunnen zorgen dat dat gaat lukken. Grote
bewondering hebben we voor u als ouders, die al die weken het onderwijs thuis aan uw kind(eren)
moest combineren met werk of andere verplichtingen. Lof en complimenten zijn hier op zijn plaats!
In deze brief leggen we u uit hoe het onderwijs met alle maatregelen en restricties er in de praktijk
uit zal zien op de Algemene Hindoe Basisschool.
Brengen, halen en schooltijden Onze school hanteert voor alle groepen dezelfde begin- en
eindtijden. Tijdelijk zullen onze lessen eindigen om 14.00u i.p.v. 14.30u. De reden hiervoor is dat we
om contact tussen onderlinge groepen zoveel mogelijk te vermijden, het aantal pauzes voor kinderen
iets hebben beperkt. De kinderen worden ’s ochtends niet op het plein opgevangen maar gaan direct
naar de eigen groep. Ook dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat kinderen uit verschillende groepen
elkaar niet kunnen besmetten.
Leerlingvervoer Veel van onze kinderen worden met busjes gehaald en gebracht. In de busjes zijn
kinderen verplicht een mondkapje te dragen. Ouders verzoeken we daarom dagelijks een mondkapje
mee te geven. De chauffeurs zitten afgeschermd van de kinderen en dragen ook een mondkapje.
Als u uw kind(eren) zelf brengt en haalt, ga dan meteen weer naar huis en blijf niet wachten, om
besmettingen onder ouders te vermijden.
Ouders mogen de school niet in. Alle gesprekken en overleggen met ouders vinden plaats via MS
Teams. Wilt u iets vragen of vertellen aan de leerkracht, maakt u dan een telefonische afspraak of
stuur een bericht via de mail.
Quarantaine Als één kind of de leerkracht positief getest is, gaat de hele groep 5 dagen in
quarantaine. Wij informeren u zo snel mogelijk als dit aan de hand is. Stel dat wij in de loop van een
lesdag door een ouder worden geïnformeerd dat zijn/haar kind positief is getest, dan gaat er direct
een bericht (via de Social Schools-app en/of telefoon) naar de ouders van die groep met het verzoek
de kinderen direct te komen halen. Kinderen die ’s ochtends met het busvervoer zijn gebracht
worden met de bus naar huis gebracht. Het is dus van groot belang dat uw kind zo snel mogelijk

wordt opgehaald als het bericht vanuit school komt; als u zelf niet in de gelegenheid bent dan kan
een oma, opa of buurvrouw wellicht inspringen.
Vervolgens gaan er vijf dagen quarantaine in. Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk om te
schakelen naar onderwijs op afstand, dat door de leerkracht van die groep vanuit zijn/haar huis
wordt verzorgd. Omdat er e.e.a. bij komt kijken kan het (maximaal) een lesdag duren voordat dit
onderwijs op afstand goed van de grond komt. U wordt hierover op de hoogte gehouden via Social
Schools, door de leerkracht.
Wij kunnen en mogen geen noodopvang bieden aan kinderen die in quarantaine moeten.
Kinderen waarvan de ouders na vijf dagen quarantaine geen positieve testuitslag van hun kind
kunnen of willen laten zien, gaan automatisch vijf dagen langer in quarantaine. Deze kinderen volgen
de lessen online.
Mocht er tijdens de vijf dagen quarantaine van een groep opnieuw een tweede kind besmet blijken,
bijvoorbeeld op dag drie, dan blijft dat kind vanaf dat moment langer in quarantaine (in overleg met
de GGD). De andere kinderen mogen na een negatieve test op dag vijf weer naar school.
NB. Kinderen die tijdens het leerlingvervoer een busje hebben gedeeld met een kind dat positief is
getest, moeten ook vijf dagen in quarantaine. U wordt gebeld door de school als uw kind in de bus
heeft gezeten met een kind dat een positieve testuitslag heeft.
Mondkapjes Wij verzoeken de ouders van de kinderen in de groepen 7 en 8 om een mondkapje te
dragen tijdens het lopen in de school (naar de wc gaan, ’s ochtends binnenkomen en naar huis gaan).
Tijdens de les als kinderen op hun eigen plek zitten, mag het mondkapje af.
Mondkapjes voor groep 7 en groep-8-kinderen kunnen niet verplicht worden gesteld en dat doen wij
dan ook niet. Het is een zéér dringend verzoek, in verband met de veiligheid van de leerkrachten en
andere kinderen.
Leerkrachten dragen mondkapjes als zij zich verplaatsen in de school. Tijdens het lesgeven dragen zij
een face-shield en/of een mondkapje.
Afstand houden Leerkrachten zullen zoveel mogelijk trachten 1,5 meter afstand te bewaren tot
kinderen. Hoe jonger de kinderen, hoe lastiger dit is. Desalniettemin streven we er wel naar.
Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. In de hogere groepen streven we
hier wel naar, maar gezien de beperkte ruimte zal dit niet altijd lukken.
Hygiëne maatregelen Wij laten kinderen op school meerdere keren hun handen wassen per dag. Bij
binnenkomst, voor het eten, na de wc-gang en tussen de lessen door. Er wordt extra schoongemaakt.
Verjaardagen Aan verjaardagen van kinderen wordt aandacht besteed in de klas. Echter mogen
kinderen in deze periode niet trakteren om de kans op besmettingen zoveel mogelijk te verkleinen.
Bewegingsonderwijs De kinderen krijgen bewegingsonderwijs op school. De kleedkamers blijven
gesloten, om besmettingen te voorkomen. Dat betekent dat de lessen bewegingsonderwijs in de
eigen kleding worden gedaan. Graag gymschoenen meenemen. Om deze reden zullen de lessen geen
uitputtende inspanning vragen van de kinderen. De lessen hebben vooral een spel-karakter. Verzoek

is dan ook om kinderen makkelijke kleding te laten dragen op de dagen dat ze bewegingsonderwijs
krijgen.
Testen en vaccineren Het testen van kinderen vindt niet plaats op school. Als een kind moet worden
getest, maakt u als ouder zelf een afspraak bij de GGD. Als de uitslag bekend is stelt u de school op
de hoogte. Ook vaccineren gebeurt niet op school. Dit loopt via de GGD; wij hebben hier geen enkele
rol in.
Looproutes Wij hebben looproutes in de school gemaakt, zichtbaar met pijlen aangegeven.
Ventileren Wij zullen in elk lokaal ventileren zodat er verse lucht het lokaal binnenkomt. We houden
natuurlijk wel rekening met de kou die volgende week is voorspeld. Maar het kan geen kwaad om uw
kind een warme trui aan te trekken.
Groepsvorming De eerste twee weken zal het accent liggen op groepsvorming, weer wennen aan
elkaar en de nieuwe maatregelen. De kinderen zijn 7 weken niet op school geweest, dat is langer dan
een zomervakantie. Natuurlijk gaan we ook meteen hard aan de slag met alle schoolvakken, maar we
gaan niet voorbijgaan deze belangrijke fase. Het tweede rapport komt deze keer iets later, daarover
wordt u nog geïnformeerd.
Thuisblijven bij klachten
Uit het protocol va de PO-Raad:

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht
van uw kind(eren) of ondergetekende.
Hartelijke groet, ook namens het team,
Soelin Biharie
Waarnemend directeur | intern begeleider

