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Onderwerp: Coronavirus

Gieten, 28-05-2020

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u ongetwijfeld gehoord heeft is het de bedoeling dat de basisscholen op 8 juni weer
volledig open zullen gaan. Hoe dit er precies op school uit gaat zien is op het moment van
schrijven van deze brief nog niet duidelijk. We wachten op een nieuw protocol dat vanuit de
PO Raad moet komen en afgestemd is met het RIVM en het OMT.
Als dit protocol beschikbaar is, gaan de scholen bekijken hoe ze hier invulling aan gaan
geven. Dit kan per school enigszins verschillen. De school zal u zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen over de specifieke aandachtspunten en afspraken
De algemene afspraken die binnen Stichting PrimAH in ieder geval blijven gelden zijn:





Kinderen die lichte ziekteverschijnselen/klachten hebben blijven in ieder geval thuis
totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn.
De algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM, die gelden vanaf het
begin van de Corona uitbraak, worden in acht genomen en blijvend onder de
aandacht gebracht van de kinderen. Denk hierbij o.a. aan hoesten en niezen in de
elleboog, regelmatig wassen van de handen met water en zeep etc.
De 1,5 meter afstand tussen volwassenen wordt strikt nageleefd.

Ondanks het bovenstaande lijkt het erop dat we weer wat teruggaan naar het normale
schoolleven en dat is voor iedereen fijn! Echter, we moeten ons ook realiseren dat het
voorlopig zeker niet het oude normaal zal zijn. We zullen met elkaar extra flexibiliteit, inzet,
begrip en aanpassingsvermogen moeten blijven tonen.
Ik wil deze brief afsluiten met u nogmaals te bedanken voor uw inzet bij het begeleiden van
de kinderen bij het afstandsonderwijs in de afgelopen periode! Ik hoop dat we nog een paar
mooie schoolweken zullen hebben en dat iedereen daarna kan gaan genieten van een fijne
zomer(vakantie).

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren
Jeroen Kleyberg
Directeur-bestuurder Stichting PrimAH

