4 Februari 2021
Beste ouders en verzorgers,
Vanaf maandag 8 februari 2021, is SBO De Klimboom weer open voor alle leerlingen! Daar zult u blij
mee zijn, en wij als team niet minder! Toch moeten we voorzichtig zijn, want het Corona virus is nog
steeds actief in ons land en de Britse variant is nog niet op z’n hoogtepunt. Daarom moeten we
bijzondere maatregelen nemen om uw kinderen, onze medewerkers en ook uzelf zo goed als
mogelijk is te beschermen tegen besmetting. In deze brief leg ik u uit op welke manier we het fysieke
onderwijs weer opstarten.
Hygiëne
•
•
•
•
•

De kinderen moeten elke dag bij binnenkomst hun handen ontsmetten bij de desinfectiezuil
en na elke pauze, dus 3 keer per dag. De vloeistof in de zuil is huidvriendelijk!
Er zijn zeep en papieren handdoeken in de klas voor het handenwassen tussendoor
De schoonmaakster ontsmet dagelijks alle deurkrukken en toiletten
Bij de jongste kinderen wordt het spelmateriaal met regelmaat ontsmet.
Leerkrachten blijven zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand van kinderen

Organisatie:
•
•

•
•

De leerlingen komen bij aankomst bij de school direct naar binnen en gaan naar hun
klaslokaal
Tijdens alle lessen blijven de leerlingen in hun eigen lokaal. Alleen tijdens pauzes gaan de
groepen met hun leerkracht naar het plein. Ze blijven met hun eigen groep op het
aangewezen gedeelte van het schoolplein.
De gymlessen in de bovenbouw worden aan halve groepen gegeven
Gesprekken tussen ouders en leerkrachten geschieden bij voorkeur per telefoon of
beeldverbinding; zorggesprekken kunnen fysiek na schooltijd worden afgesproken. Hierbij
worden vragen gesteld over de gezondheid van de bezoeker (triage) en moeten naam en
telefoonnummer genoteerd worden op de aanwezigheidslijst bij de ingang.

Wat te doen bij klachten?
Als uw kind enkel verkouden is, maar daarbij geen keelklachten, koorts of andere klachten heeft die
bekend zijn bij Corona, mag uw kind naar school komen. Geef in dat geval papieren zakdoeken mee
en informeer de leerkracht.
Twijfelt u als ouder over de klachten van uw kind? Of zijn de klachten breder dan verkoudheid, laat
uw kind dan testen op Corona. Na een negatieve test is uw kind weer welkom op school.
Mocht één van de leerlingen een Corona besmetting hebben, dan gaat de hele groep, inclusief de
leerkracht, in thuisquarantaine voor 5 dagen. Na 5 dagen mogen de kinderen (en de leerkracht) die
negatief zijn getest weer naar school. Kinderen die niet getest zijn na een besmetting van een

klasgenoot moeten 10 dagen thuis blijven en mogen pas als ze daarna klachten vrij zijn weer naar
school komen.
Brengen en halen van de kinderen
Om zo min mogelijk verkeersbewegingen rond de school te krijgen, spreken we het volgende af:
Ouders komen niet op het plein van de school, niet in de school en blijven ook niet na het brengen
van hun kinderen ‘hangen’ bij de school, dit om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden.
Contact tussen school en ouders verloopt tot nader order alleen telefonisch en via email. Dus de
ouders lopen niet binnen voor een melding aan de leerkracht.
Leerlingen van groep 7 en 8 (Amberboom, Gouden Regen, Fluweelboom en Populier) die reizen met
een taxibusje wordt aangeraden in het busje een mondkapje te dragen. We kiezen ervoor in school
geen mondkapjes te dragen, maar leerlingen van groep 7 en 8 die een mondkapje willen dragen
tijdens verplaatsingen in de gang van de school mogen dat wel.

Ipads en andere schoolspullen die zijn uitgeleend
Omdat het onderwijs vanaf 8 februari weer op school gaat plaatsvinden vragen we alle ouders die
Ipads of andere spullen van school in bruikleen hebben gehad de afgelopen weken, deze op de
eerste schooldag, dus op maandag 8 februari weer mee te geven naar school. Zo kunnen we ze
direct op school weer inzetten bij de lessen. Vergeet de opladers en snoeren niet!
Rapporten en gesprekken
In de afgelopen maanden hebben we de leerlingen niet kunnen toetsen. Daardoor is het voor ons
ook niet mogelijk een rapport te schrijven over de leerlingen. We hopen met de herstart van 8
februari weer gegevens te verzamelen en denken eind maart 2021 u te kunnen rapporteren over de
voortgang van uw kind. Het proces rond de schoolverlaters is door de lockdown iets aangepast en
heeft gelukkig geen vertraging opgelopen.

Als team van de Klimboom willen we tot slot de ouders bedanken voor de positieve reacties die we
hebben gehad over ons afstandsonderwijs en onze inzet in de periode vanaf half december.
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