Beste ouders / verzorgers,

29 november 2021

In deze Nieuwsbrief willen we u informeren over een aantal zaken betreffende de nieuwe
maatregelen rondom Corona en de consequenties die deze hebben voor ons onderwijs in de periode
tot aan de kerstvakantie.
In de bijlage vindt u een brief vanuit ons bestuur, waarbij al veel zaken worden benoemd.
Onderstaand nog een nadere uitwerking vanuit De Gouwzee:

Corona besmetting in het gezin ?
Als er zich een Corona besmetting binnen uw gezin voordoet, meldt u dit via onze directiemail:
directie.obsdegouwzee@opspoor.nl
Tijdens schooluren kunt u bellen met Mariëlle of Ria om één en ander door te spreken en af te
stemmen. Wij zorgen er dan voor dat de leerkracht(en) van uw kind(eren) geïnformeerd worden.
Bij een Coronabesmetting van een leerling in de groep, neemt de school contact op met de GGD om
verder af te stemmen voor de consequenties in de groep. We zullen u dan vervolgens verder
informeren.
In de bijlagen vindt u de beslisbomen i.v.m. thuisblijven en testen die wij hanteren.

Stappenplan rondom het onderwijs voor kinderen in quarantaine of in afwachting van een
test:
Helaas hebben we al weer te maken met kinderen die thuis in quarantaine zijn, i.v.m. besmettingen in
het gezin. We verzorgen voor deze kinderen het onderwijs op de volgende manier:
• De leerkracht legt de werkboeken voor de kinderen klaar en stemt met de ouders af hoe deze
opgehaald kunnen worden
• De leerkracht deelt het Weekrooster / Dagplanning met de ouders, zodat de kinderen thuis
gericht aan het werk kunnen. We verzorgen geen Padlet.
• De leerkracht onderhoudt contact met ouders en leerlingen via Teams of mail om vinger aan
de pols te houden. De leerkracht verzorgt geen thuisonderwijs aan de kinderen zoals in de
Lockdownperiode.
• Leerlingen die ziek zijn, maken geen schoolwerk.

Stappenplan als de leerkracht in quarantaine moet
Alvast vooruitlopend op de mogelijkheid dat één van de leerkrachten in quarantaine moet, het
volgende stappenplan als de leerkracht niet ziek is:
• De leerkrachten van groep 3 t/m 8 verzorgen in dit geval digitaal onderwijs vanuit huis
• De leerlingen komen op school in de eigen klas o.l.v. onderwijsassistent en / of stagiaire als
deze beschikbaar is. Indien er geen extra kracht beschikbaar is, werken de leerlingen vanuit
huis.
• Bij quarantaine van de leerkracht in de groepen ½ blijven de leerlingen thuis. De leerkracht
verzorgt onderwijsactiviteiten die thuis uitvoerbaar zijn (weektaak en werkbladen)
We zullen per keer maatwerk moeten leveren en kijken wat er qua organisatie mogelijk is. Als de
leerkracht zelf ziek is, kan er uiteraard geen onderwijs vanuit huis gegeven worden en zullen we
qua vervanging moeten kijken wat mogelijk is.

Afstandsregels in en om de school
De overheid adviseert scholen om looproutes aan te leggen.
Op de Gouwzee is daar niet voor gekozen.
In de school zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de verschillende in- en uitgangen.
Leerkrachten begeleiden de leerlingen in de gang en houden zicht op de veiligheid.
Op het schoolplein zijn de ouders en verzorgers verantwoordelijk voor de 1,5m afstand.
Wij zien graag het schoolplein als doorstroomlocatie en vragen uw aandacht daarvoor.

Verspreid pauzes
De pauzes op de Gouwzee vinden reeds verspreid plaats.
Een extra maatregel hieromtrent zien wij op dit moment niet.

Testen van leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8
De overheid adviseert om twee keer per week te testen, uit voorzorg.
Het bestuur is op dit moment nog in overleg hierover.
Wanneer hierover meer informatie gedeeld kan worden, zal ik dat doen.

Mondkapje voor leerlingen uit groepen 6, 7 en 8
De ouders en verzorgers van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 zijn reeds geïnformeerd over het
dringende advies om een mondkapje te dragen in de gangen.

Activiteiten in de komende periode
Alleen externen die direct met het onderwijs te maken hebben, mogen nog op school komen. Dit
betekent ook dat alle vieringen etc. zonder ouders plaatsvinden. Oudergesprekken vinden online
plaats.

Aanstaande vrijdag zullen we het Sinterklaasfeest
met elkaar op school vieren, we ontvangen
Sinterklaas en zijn Pieten buiten op het
schoolplein. De overige activiteiten vinden binnen
de diverse groepen plaats. Natuurlijk proberen we
er voor de kinderen een fijne en gezellige dag van
te maken in Sintsferen.
Het kerstfeest zal tijdens schooltijd gevierd
moeten worden; dit betekent dat er geen
kerstdiner georganiseerd wordt in de avond. We
zijn nog in overleg met de Ouderraad over een
feestelijke invulling tijdens schooltijd. We laten u
nog weten hoe we dit zullen organiseren, maar ook voor dit feest geldt: we proberen er een feestje
van te maken voor de kinderen binnen de mogelijkheden.

Invalproblematiek
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat het op het moment erg moeilijk is om invallers te krijgen
binnen het basisonderwijs.
Dit heeft te maken met een combinatie van factoren:
· Veel uitval door Coronabesmettingen en quarantainemaatregelen
· Het jaarlijkse griepseizoen
· Het structurele lerarentekort binnen het basisonderwijs
Ook op De Gouwzee hebben we hier natuurlijk mee te maken. In de afgelopen periode hebben een
aantal collega's zich met uiteenlopende klachten helaas ziek moeten melden. Met veel kunst- en
vliegwerk hebben we de groepen kunnen bemensen.
Dit heeft echter wel consequenties voor ons team. Teamleden worden ingezet op vrije dagen, Lukida
verzorgt onderwijsactiviteiten, onderwijsassistenten nemen regelmatig een groep over en kunnen
geen ondersteunende taken aan andere groepen en leerlingen verzorgen. Mensen met ambulante
taken komen hier niet altijd aan toe, omdat zij ingezet worden voor de groep. Uiteraard willen we ons
uiterste best doen om het onderwijs aan uw kind op een verantwoorde manier te verzorgen. Als de
ziekmeldingen verder toenemen, kan er echter een moment komen dat we een groep naar huis
moeten sturen, omdat we de inval niet op een goede wijze kunnen organiseren. Ook hierin zullen we
keuzes moeten maken; zodat we de “pijn” over alle groepen verspreiden; we zijn met elkaar
verantwoordelijk voor de school.
Als we de keuze moeten maken om een groep een dag niet op school te laten komen, zullen we u
hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen via het Ouderportal. We begrijpen natuurlijk dat dit ook
voor u en uw kind(eren) vervelende consequenties kan hebben.
Ouders met cruciale beroepen kunnen in dit geval contact opnemen met de directie via de mail,
tijdens schooluren telefonisch. We zullen dan bekijken wat er mogelijk is voor de opvang van uw kind.
We kunnen voor deze kinderen geen onderwijs verzorgen, we kunnen alleen voor een opvangplek in
de school zorgen.

We hopen op uw begrip voor onze overwegingen en hopen dat deze situatie zich zo min mogelijk voor
zal doen.
We realiseren ons dat we weer een groot beroep doen op uw flexibiliteit. Een regel die vandaag is
ingesteld, kan morgen alweer veranderd zijn. We hebben hier helaas allemaal mee te maken en wij
proberen er op school het beste van te maken met inzet van het hele team. Al deze informatie hebben
we van tevoren afgestemd met de MR.
We wensen u ondanks alle moeilijke maatregelen en beslissingen toch een fijne decembermaand toe.

Vriendelijke groet,
Mariëlle Everaars

