Coronabericht locatie Penta
week 38, uitgave 21

Beste ouder(s) / verzorger(s) en beste leerling,

Deze corona nieuwsbrief ontvangt u een week eerder dan gepland. Zoals u allemaal heeft kunnen
horen vorige week, heeft het kabinet vanaf 25 september versoepelingen aangekondigd. Fijn dat er
dan geen beperkingen meer zijn in school. Voor de meesten van ons goed nieuws, maar er zijn
natuurlijk ook leerlingen en collega’s die dit wel spannend vinden. Hier hebben we alle begrip voor.
Het onderwijs is erg belangrijk voor het emotionele en sociale welzijn van kinderen. Wij zijn ook blij dat
er op dit moment weer eendaagse excursie mogelijk zijn en alle activiteiten in school weer door
kunnen gaan.

De belangrijkste versoepelingen
o

Op school zijn leerlingen en medewerkers niet meer verplicht een mondkapje te dragen.

o

De verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers, en medewerkers
onderling komt te vervallen.

Blijvende coronamaatregelen
Voor gebruik van zelftesten blijft het advies om 2 keer per week preventief een zelftest af te nemen als
je niet immuun of niet (volledig) gevaccineerd bent. Zelftesten blijven we uitdelen aan leerlingen
zolang deze door de overheid verstrekt worden.
Leerlingen die niet (volledig) gevaccineerd zijn moeten in quarantaine als ze in nauw contact zijn
geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.

Coronatoegangsbewijs
Leerlingen en onderwijspersoneel die naar een educatieve culturele onderwijsactiviteit
(zoals een voorstelling of een workshop) gaan, hoeven geen Coronatoegangsbewijs (CTB) te laten
zien als de educatieve culturele onderwijsactiviteit onderdeel is van het schoolprogramma. Ook als
deze buiten de school plaatsvindt.
Indien het een bezoek aan een reguliere publieksactiviteit betreft, geldt het CTB wel voor iedereen.

Besmetting in klas
Als er zich een coronabesmetting voordoet in de klas van uw zoon of dochter houden wij u hiervan op
de hoogte zoals u dit het afgelopen jaar van ons gewend bent.

Bij klachten
Het blijft van het grootste belang dat u uw kind thuishoudt en laat testen bij de GGD als er het
vermoeden is dat hij of zij besmet is geraakt. Het gaat hier om de bekende verschijnselen:
•
•
•
•
•

Verkoudheidsklachten( waaronder neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk of smaak(zonder neusverstopping)

Is uw kind besmet geraakt willen wij dit graag onmiddellijk weten. U kunt dit doorgeven aan de
meldkamer.
Dit is voorlopig de laatste corona nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn
houden wij u hiervan op de hoogte.
Wij wensen u allemaal veel gezondheid toe!
Bas Westerhof
directeur

