Lemelerveld, 19 oktober 2020
Betreft; aanscherping maatregelen op Sprankel!
Beste ouder(s),

Postadres:
Postbus 6
8150 AA Lemelerveld

Ten gevolge van de toenemende aantallen in de Coronabesmetting en in relatie tot
de aangescherpte maatregelen door de overheid, willen wij u op de hoogte stellen van
onze (herziene) aanpak. Dit is noodzakelijk omdat het aantal besmettingen in Lemelerveld en op
onze school snel oploopt. Op school zijn reeds 3 medewerkers positief bevonden, waarvan 2 al weer uit
quarantaine. Het heeft nu gelukkig geen gevolgen voor de bezetting van de groepen.
Ook zijn er inmiddels meerdere gezinnen die getroffen zijn en in quarantaine verblijven.
Dat heeft geleid tot de volgende aanscherping die ingaat vanaf 20 oktober;

Bezoekadres:
Prinses Margrietstraat 6
8152 BM Lemelerveld
Tel: 0572-372010
directie.sprankel@catent.nl

1.

Alle medewerkers gebruiken verplicht uit voorzorg een mondkapje of een gezichtsbeschermer op het
moment dat zij ‘gaan bewegen’ buiten de groep. (bv. lopen in de gang naar kopieermachine).
2. In de gangen en in de lokalen zijn belijningen en stickers aangebracht om te duiden op het bewaken
van de afstand van 1.5 meter. In de klassen hebben we zones gecreëerd om te voorkomen dat
kinderen langer dan 15 minuten in de nabijheid van een volwassene werken waardoor zij mogelijk
beiden onder nauwe contacten gaan vallen.
3. Alle oudergesprekken gaan op afstand. Ook de eerder benoemde verwijzingsgesprekken voor groep 8
of zorggesprekken. De huisbezoeken worden tot de versoepeling niet gedaan. De intakes voor nieuwe
kinderen worden ook tot versoepeling mogelijk is online uitgevoerd. U ontvangt een uitnodiging voor
een gesprek. De uitzondering wordt gemaakt voor de aanwezigheid van ouders bij het
screeningsonderzoek bij juf Evelien omdat ouders daarbij aanwezig dienen te zijn én de afstand
gegarandeerd kan worden omdat dit plaatsvindt in het BSO- of speellokaal.
4. U kunt de leerkrachten/ school telefonisch, per mail of soms per app bereiken.
5. Alle vormen van ouderhulp (klussenteam/ schoolschoonmaak/ luizencontrole/ MR-SAC / OR) op
school zijn on hold gezet, tot versoepeling is toegestaan.
Hierbij is het een belangrijk aandachtspunt om uw kind zelf te controleren op neten en luizen.
6. De vaste externe begeleiders (voor bv. dyslexie, psycho-sociale training, logopedie etc.) die
normaliter ook in de school komen, worden voortgezet omdat dit niet wenselijk is op afstand.
De 1.5 meter regel en het werken met mondkapje is hierbij verplicht.
7. Stagiairs komen tot de versoepeling van maatregelen niet op onze school.
8. De regel dat ouders bij de verjaardag van hun kind in de onderbouw en/ of kennismaking mee naar
binnen mogen, is niet langer van kracht, tot versoepeling van maatregelen weer mogelijk is.
9. Ouders wordt dringend verzocht niet mee over te steken of andere aanlooproutes te kiezen dan het
zebrapad of de oversteek bij groep 3-4. Zonnodig spreken we u hier op aan.
10. Een deel van de fietsenrekken zijn verplaatst zodat er een bredere loopruimte is ontstaan en de
kinderen en volwassenen veiliger naar het zebrapad kunnen lopen. Wij willen u verzoeken om een
mondkapje te gebruiken als u hier van de fiets stapt of uit de auto stapt.
11. Bij klachten, vaststelling van Corona of vragen kunt u altijd contact opnemen met ons zodat we mee
kunnen denken/ helpen.
12. De gymlessen in de sporthal kunnen gewoon doorgaan. De regel van 30 personen geldt niet voor
kinderen. Bovendien gymmen er weliswaar 2 groepen tegelijk maar dan zit de scheidingswand
ertussen.
13. Het online onderwijs staat gereed voor kinderen die in quarantaine verblijven. Daarnaast krijgen
kinderen een werkpakketje bezorgd en is er de mogelijkheid om een laptop van school te lenen.
De leerkracht van de groep zal dan hierover contact opnemen met u. Als uw kind ook thuis is
vanwege eigen gezondheidsklachten en daardoor niet kan deelnemen, kunt u dit aangeven bij de
leerkracht.
We zijn ons bewust van de strenge toon over alles wat niet mag, maar we dienen hetzelfde doel:
Hoe komen we samen van Corona af en zorgen we dat het aantal besmettingen met alle mogelijke gevolgen
van dien terugloopt. Voor nu; blijf gezond en maak weloverwogen keuzes voor jezelf én voor een ander!
Hartelijke groet namens team Sprankel!, Mariëtte Reimert

