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Oud-Vossemeer, 29-11-2021
Beste ouders,
Zoals u ongetwijfeld de berichtgeving van de afgelopen dagen over de aanscherping van de maatregelen
voor de scholen hebt gevolgd, hebben wij dat ook gedaan.
Sinds het begin van de corona-periode hebben we als schoolbesturen in Zeeland met elkaar afgesproken om
zoveel als mogelijk hetzelfde beleid te voeren, wekelijks met elkaar in contact te blijven en zo nodig maatregelen op elkaar af te stemmen. Het afgelopen weekend is dat opnieuw gebeurd, waarbij we ook het advies
van de GGD in Zeeland hebben betrokken.
De richtlijnen op de VPCO-scholen zijn vanaf morgen als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle leerlingen kunnen volledig naar school.
Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.
Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8, krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te
testen met een zelftest.
Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Oók bij milde
verkoudheidsklachten zoals een snotneus.
Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden.
Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
Volwassenen dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen en andere volwassenen tegen kunnen komen.
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 mogen een mondkapje dragen als zij zich door de school bewegen,
maar het is niet verplicht.

Vanmorgen heb ik met de schooldirecteuren hierover contact gehad. Zij zullen u verder informeren over evt.
specifieke bijzonderheden op de scholen.
Ik hoop dat deze brief meehelpt om een stuk duidelijkheid en helderheid te brengen in de grote informatiestroom waar we allemaal mee te maken hebben.
Ik dank u alvast voor uw medewerking en wens u en uw dierbaren sterkte en gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,

Maarten van der Kooij
College van Bestuur VPCO Tholen
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Coronamaatregelen in de praktijk voor onze school
Beste ouders,
We zetten er met elkaar de schouders nog steeds onder om de school open te kunnen houden. Ook
dit gaat ons hopelijk weer lukken met elkaar. We wensen iedereen sterkte met alles wat op hen afkomt, of het nu om ziekte en/of quarantaine in het gezin gaat, extra belasting die via het werk bij u
meespeel of een klassensluiting. Sterkte allemaal. Laten we elkaar op de hoogte houden en elkaar
steunen.
Bovenstaande bericht vanuit het bestuur geldt voor alle scholen.
Hieronder de regels die blijven en die aangevuld zijn voor de praktijk in onze school:
We houden ons aan de hygiëne regels: handen wassen bij binnenkomst, na toiletbezoek, evenals voor het eten. Verder ventileren wij heel de dag door.
Pauze: Wij houden dezelfde pauze tijden aan. Wij hebben twee pleinen en de Pannakooi. Er wordt
een verdeling gemaakt.
Overblijven: Groep 6-7-8 eet al in de eigen groep. De overblijfkinderen van groep 1 t/m 5 eten
met een overblijfouder. Zij zitten per groep gescheiden in het overblijflokaal waar geventileerd
wordt. Na het eten wordt er buiten gespeeld.
Moeten de kinderen vanwege slecht weer binnen blijven dan worden de groepen gescheiden als
hierboven.
Het Pietentoneelstuk van groep 8 gaat door. De groepen worden op afstand van elkaar gezet en
er wordt geventileerd. Warme kleren aan dus. Er zijn geen ouders welkom!
Sinterklaas en Piet zijn welkom. De afstandsregel tot volwassenen en kinderen wordt streng gehanteerd. De kinderen moeten blijven zitten. Ook vragen wij om een zelftest bij de Sint en Piet.
Wijzigingen nog voorbehouden.
Kerst wordt zonder ouders gevierd in de klassen.
De 1 ½ m maatregel blijft van kracht.
Ouders die een taak hebben binnen de school houden afstand van alle andere volwassenen en zoveel mogelijk van de kinderen. Externen en ouders dragen binnen de school een mondkapje.
Ook op het plein blijft de anderhalve meter regel tot de kinderen van kracht. Daar hoeft het mondkapje niet op.
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Het bezoek aan school blijft beperkt.
Alleen op afspraak, via Parro of telefoon, bent u welkom op school.
Ouders en externen die deel uitmaken van het rooster kunnen zonder afspraak binnekomen
voor hun taak (denk aan overblijfouders, oudercontactpersonen, de ambulant begeleider).
Contact zal verder zoveel mogelijk weer digitaal plaatsvinden. Binnen de school dragen zij een
mondkapje tijdens het lopen.
Het halen en brengen:
Groep 1-2: Ouders brengen hun kleuters naar het raam van groep 1-2.
Groep 3-8: De kinderen komen als het kan zelfstandig naar school.
Voor het brengen en halen van de kinderen blijft u buiten het plein staan en houdt u verder 1 ½
meter afstand tot elkaar. Maximaal een ouder per gezin.
Wat moet u doen, als u volgens afspraak naar school komt:
•
Op de dag van bezoek kunt u deze QR-code te scannen (zie afbeelding) en zo
een gezondheidsverklaring invullen of u neemt een papieren
gezondheidsverklaring mee (triage vragen).
•
Bij de ingang kunt u uw handen ontsmetten.
•
Daarna kunt u naar de desbetreffende ruimte gaan waar u wordt verwacht.

Wat te doen bij gezondheidsklachten
Houd de gezondheid van uw kind goed in de gaten. Laat uw kind meteen testen als het klachten
krijgt die passen bij corona zoals:
verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
hoesten
benauwdheid of kortademigheid
verhoging of koorts
plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Zijn deze klachten aan de orde, maak dan een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Totdat de
testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden.
Een kind met klachten, zoals hoesten, koorts of benauwdheid, dat niet getest is mag weer naar
school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is.
Bij aanhoudende milde klachten mag een kind na 7 dagen weer naar school.
Let op: het snottebellen beleid is aangescherpt. Ook bij alleen neusverkouden blijft een kind
thuis. Wij wachten op de nieuwe beslisboom, die u zo snel mogelijk ontvangt van ons.
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