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Beste ouders, verzorgers,

ook de Klimboom blijkt niet vrij te blijven van het Corona-virus. Hadden we in de week na
de
herfstvakantie al een leerkracht die positief werd getest, intussen hebben we ook
van een leerling
gehoord dat er een positieve test is afgenomen en eveneens van een partner
van één van onze
leerkrachten.

U zult begrijpen dat we er alles aan doen besmettingen via de school te
voorkomen. We staan
daartoe in voortdurend contact met de GGD en volgen de adviezen die we van de infectie
arts van de

GGD krijgen op. Dat betekent het volgende:

We blijven afstand houden ( minimaal anderhalve meter tussen volwassenen
en zoveel mogelijk
tussen leerlingen en volwassenen); we blijven onze handen wassen ( meerdere
malen per dag); we
blijven materialen die gebruikt zijn bij de lessen ontsmetten; we vergaderen zoveel mogelijk
digitaal
en we beperken onze werktijd op school na 14.00 u.
ls er een leerkracht besmet dan melden we dat bij alle ouders/verzorgers
van de bewuste groep. Als
de leerlingen uit die groep geen klachten hebben, mogen ze naar school blijven komen.
Als een
leerling besmet is, lichten we de ouders van de groep van de leerling in, na overleg
met de ouders
van de besmette leerling' Volgens de wetgeving AVG moeten we terughoudend
zijn met het noemen
van namen. De GGD meldt ons dat iemand risico op besmetting heeft als hij/zij geruime
tijd op
kortere afstand van een besmet persoon is geweest. Daarbij wordt aangetekend
dat kinderen minder
gevoelig zijn voor het virus en het ook minder overdragen aan anderen.
De contactmomenten tussen
leerlingen onderling op korte afstand zíjn in de school zeer beperkt en duren nooit
erg lang. Dit
maakt dat besmetting in school niet erg waarschijnlijk is. Kinderen die ook buiten
schooltijd íntensief
met elkaar omgaan (na schooltijd, in weekenden etc. hebben een grotere kans op
)
besmetting. ln
overleg met ouders van een besmette leerling gaan we na of er ook speelvriendjes/vriendinnetjes
op
bezoek zijn geweest. Uiteraard worden die ouders dan ook op de hoogte gebracht.

Wanneer blijven leerlingen thuis?

-

Als het kind naast neusverkoudheid ook klachten heeft die passen bij Corona (
kortademig,
geen reuk of smaak en/of koorts)
Als er een huisgenoot is die positief is getest op Corona blijven alle gezinsleden
thuis en

treden ouders/ verzorgers in overleg met de GGD over de duur van de quarantaine.

-

Als een huisgenoot klachten heeft met koorts en een coronatest heeft aangevraagd
blijft het

kind thuis tot er een negatieve uitslag voor betrokkene is.

Meer info over corona virus in basÍs en speciaal onderwijs is te vinden op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus -covid-L9/ouders-scholieren-en-studentenki nderopva ng-en-o nde rwijs/basiso nderwijs-e n-speciaa l-o nderwijs
Voor vragen kunt u mailen of bellen naar school : sbodeklimboom@aves.nl of 0527_61394L
Namens het team van SBO De Klimboom - J.E. post, directeur.

