Aan de ouders, verzorgers van leerlingen
van scholen van Oarsprong

Burgum, 27 november 2021
Betreft: Informatie naar aanleiding van persconferentie 26 november 2021
Geachte ouders, verzorgers,
Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november, heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd die
gelden voor de basisscholen. In deze brief informeren wij u hierover. Daarnaast ontvangt u informatie over
vervanging van leerkrachten in deze coronatijd en het bezoek van Sint en zijn Pieten aan de scholen.
Wij zijn blij dat het kabinet besloten heeft om de scholen open te laten. We beseffen wel dat de
aangekondigde maatregelen een behoorlijke impact hebben op de dagelijkse gang van zaken op school. Wij
voelen echter ook de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het inperken van de
besmettingen op onze scholen. Als we ons samen met u en uw kind(eren) inzetten om de maatregelen na
te leven, dan kunnen onze scholen de komende tijd zo goed mogelijk het onderwijs blijven geven dat u van
ons gewend bent.

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen
De maatregelen gaan in vanaf maandag 29 november a.s. en gelden in ieder geval voor een periode van
drie weken. Binnen Oarsprong zijn de maatregelen die betrekking hebben op de organisatie op school
(looproutes, etc.) uiterlijk dinsdag 30 november ingevoerd. Onderstaand de maatregelen die voor u als
ouders het belangrijkste zijn, met daarbij aangegeven of het van overheidswege een advies betreft of een
verplichting.
•

•

Zelftesten dringend advies
Alle medewerkers en leerlingen vanaf groep 6 doen twee keer per week een zelftest. Onze scholen
gaan de zelftesten verspreiden, maar in afwachting van de levering van de overheid, verzoeken wij
u tot die tijd uw kind hierin te voorzien.
Mondkapjes - dringend advies voor leerlingen, verplicht voor medewerkers
Alle medewerkers van de school en de leerlingen vanaf groep 6 dragen een mondkapje als zij zich in
de school verplaatsen. In de groep mag het mondkapje af. De overheid levert geen mondkapjes aan
de scholen, daarom verzoeken wij u uw kind hierin te voorzien. Uiteraard staat het leerlingen en
medewerkers vrij om in de groep het mondkapje te blijven dragen.

•

•

Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school - dringend advies
Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Jonge kinderen kunnen door maximaal
één ouder/verzorger naar school worden gebracht tot aan het hek.
Bij klachten thuisblijven - verplicht
Leerlingen en medewerkers met (milde) klachten blijven thuis en laten zich testen door de GGD.
Dus ook bij een lichte verkoudheid.

Vervanging afwezige leerkrachten
Binnen Oarsprong zien we momenteel een stijging van de besmettingen met het coronavirus, zowel onder
leerlingen als onder leerkrachten. In verband met de toenemende afwezigheid van leerkrachten in verband
met corona (iemand is besmet, of is in quarantaine in verband met contact met een besmet persoon), kan
het de komende weken helaas voorkomen dat we geen vervanging kunnen vinden. Dat betekent dat in dat
geval één of meerdere groepen thuis moeten blijven. Uiteraard proberen wij deze periode zo kort mogelijk
te houden en streven wij ernaar om u zo snel mogelijk te laten weten hoe lang deze periode gaat duren. Als
de leerkracht besmet is met corona, maar weinig of geen klachten heeft, dan wordt thuisonderwijs zo snel
als mogelijk is, opgestart. Dit geldt ook als een leerkracht geen corona heeft, maar wel in quarantaine moet
of thuis moet blijven.

Bezoek Sint en Pieten op school
Sinterklaas en zijn Pieten zijn dit jaar welkom op school, maar helaas zonder de aanwezigheid van ouders.
Tijdens het bezoek aan school houden zij zich aan de maatregelen zoals die door de Rijksoverheid zijn
aangegeven. Om de veiligheid van iedereen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen heeft Oarsprong
daaraan toegevoegd:
•
•

Sint en zijn Pieten komen zonder feestelijk onthaal op het schoolplein de school binnen;
Sint en zijn Pieten doen aan het begin van de dag een zelftest.

Ondanks het ongemak waar we tegenaan zullen lopen, zullen onze medewerkers hun uiterste best doen
om de komende weken de schooldagen voor uw kind zo plezierig mogelijk te laten verlopen.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de directeur van de school van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Ritske Tulner
Voorzitter College van Bestuur

