



Corona update
In de vakantie van alles te doen
Fijne vakantie

Datum

Activiteit

11 juli t/m 23 augustus

Zomervakantie

SCHOOLNIEUWS
Corona update
In de afgelopen maanden hebben wij onze uiterste best gedaan om alle
updates tijdig met u te communiceren. U bent steeds direct
geïnformeerd, nadat we alle geledingen hadden gesproken. Dat neemt
niet weg dat u soms al een wijziging via de media had vernomen,
voordat wij vanuit school hadden doorgevoerd of gecommuniceerd.
Zorgvuldigheid vraagt nu eenmaal tijd, maar weet dat wij er alles aan
doen om u zo snel als mogelijk is te informeren. Ik hoop en ga ervan uit
dat u daar begrip voor heeft.
We deden er elke dag alles aan om uw kind(eren) en alle medewerkers
op school gezond te houden. Om aan deze doelstelling ook bij start van
het nieuwe schooljaar te kunnen voldoen zullen wij, als er geen andere
richtlijnen komen gedurende de zomervakantie, de eerste drie weken
van het nieuwe schooljaar nog geen ouders verwelkomen in onze
school.

FLITS!

Schoolnieuws

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

Natuurlijk vinden wij dat heel jammer, maar we nemen graag het zekere
voor het onzekere als het om de gezondheid gaat van de kinderen en
medewerkers. Ouders en kinderen kunnen immers overal naar toe zijn
geweest in de vakantie en wellicht besmet zijn geraakt.
We hanteren een termijn van drie weken, omdat we zijn uitgegaan van
het “worst case” scenario zoals hierna beschreven.


Stel u komt op zondag 23 augustus terug van vakantie en
ervaart op zondagavond klachten. Dan kunt u op maandag
contact opnemen met de GGD en getest worden op dinsdag. U
ontvangt de uitslag van de test dan op donderdag. In dat geval is
er week 1 al bijna voorbij voordat u weet of u wel/niet besmet
bent. Indien u wel besmet bent dan moet u en uw gezin 2 weken
in quarantaine. Daarna moet u 24 uur klachtenvrij zijn voordat u
en uw kinderen weer naar school mogen komen. Inmiddels zijn
er dan 3 weken verstreken.

Volledigheidshalve vermeld ik dat hierover overleg is geweest met
basisschool de Matrix die dit beleid ook hanteert.
Laten we hopen dat dit scenario voor niemand werkelijkheid wordt.
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In de vakantie van alles te doen
In de vakantie zijn er verschillende leuke
activiteiten gratis te doen voor de
kinderen.

Fijne vakantie
Tot slot wensen de medewerkers van
Jenaplanschool Antonius Abt alle kinderen
en hun ouders een heel fijne vakantie.



Geniet!
Zorg goed voor jezelf en van eenieder
waar je van houdt.

We zien jullie graag, gezond, weer terug
op 24 augustus aanstaande.

