Corona update
Aan de ouders/verzorgers van de Meerpaal,
We sturen u een extra nieuwsbericht om u op de hoogte te houden van de situatie op dit moment.
We schrijven “op dit moment” omdat de omstandigheden steeds wisselen. Het grootste probleem is
dit keer ook dat kinderen positief worden getest die totaal geen klachten hebben.
Op dit moment zijn meer dan 25 kinderen positief getest. Juf Els zit in quarantaine omdat haar man
positief is getest. Juf Yolande is positief getest, juf Nelleke is positief getest, meester Ad is positief
getest en juf Marian Ruitenbeek zit in quarantaine omdat haar zoon positief is getest.
We hebben de laatste dagen elke dag overleg met de GGD. Deze organisatie beslist of een school wel
of niet dicht gaat. Daarna moet het bestuur van Obase ingelicht worden en dan moet toestemming
aan de inspectie worden gevraagd. De GGD vindt de situatie echter nog niet ernstig genoeg, omdat
er op dit moment twee klassen thuis zijn met veel besmettingen. Belangrijk is dat u uw kind thuis
houdt wanneer het corona gerelateerde klachten heeft en dat u gaat testen.
Hieronder hebben we ingevuld hoe de situatie per groep deze week geregeld is. Dit kan zo weer
veranderen wanneer we weer extra meldingen krijgen van positieve besmettingen van kinderen of
leerkrachten. De regel is dat een klas naar huis moet worden gestuurd wanneer drie of meer
kinderen positief zijn getest.
Het rooster voor de komende drie dagen (in het weekend sturen we het rooster voor de komende
week)
Groep 1/2 op school
Groep 3
op school
Groep 4 * thuis online
Groep 5
op school
Groep 6 *
op school
Groep 7 * op school
Groep 8 * thuis online

Woensdag 24 nov.
vrij
Juf Yolanda
Juf Maria
Juf Floor
Juf Yvonne
Juf Kirsten

Donderdag 25 nov.
Juf Marian
Juf Yolanda
?
Juf Barbara
Juf Floor
Juf Yvonne
Juf Kirsten

Vrijdag 26 nov.
Juf Marian
Juf Yolanda
?
Juf Maria
?
Juf Marian Ruitenbeek
Juf Kirsten

Vanuit de groepen 4 en 8 krijgen we nog dagelijks melding van positieve besmetting. Daarom wordt
geadviseerd deze kinderen de komende drie dagen nog thuis te laten blijven. Wanneer we deze
kinderen wel naar school laten komen is minder dan de helft aanwezig.
•

•

•

•

Groep 4 heeft al online les gehad. We proberen een leerkracht te vinden voor donderdag en
vrijdag om online les te geven. Juf Nelleke is nu ziek thuis. Voor woensdag hebben de
kinderen nog huiswerk.
Vrijdag is juf Floor door familieomstandigheden niet op school (begrafenis opa) Wanneer juf
Els een negatieve uitslag krijgt, wil zij vrijdag vervangen. Wanneer de uitslag positief is,
zoeken we een andere oplossing. We laten dit nog weten.
Wanneer juf Marian Ruitenbeek donderdag hoort dat iedereen negatief is, staat zij vrijdag
voor de klas. Anders wordt er vrijdag in groep 7 online lesgegeven. De kinderen krijgen dit
donderdagmiddag te horen, zodat het chromebook meegenomen kan worden.
Juf Kirsten is contactpersoon voor de ouders en kinderen van groep 8.

Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk de betreffende leerkracht via Parro benaderen of bellen
met Ad Fluijt (0651691702)
Vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

