Aan de ouder(s), verzorger(s) van leerlingen
van scholen van Oarsprong

Burgum, 16 februari 2022
Betreft: Verruiming coronamaatregelen

Beste ouders/verzorgers,
We zijn blij met de verruiming van de coronamaatregelen zoals die gisteravond zijn aangekondigd. Voor
onze scholen betekent het dat we nagenoeg weer terug kunnen naar het oude normaal en dat is natuurlijk
wat wij graag willen. Wel is voorzichtigheid nog steeds geboden, want ook binnen Oarsprong is het aantal
besmettingen nog erg hoog.
Omdat vrijdag de voorjaarsvakantie begint, geldt voor onze scholen vanaf 28 februari het volgende:
• scholen hoeven de begin- en eindtijden en pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen.
• tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen
cohortering op niveau van klas/groep meer).
• het volgen van de basismaatregelen is een dringend advies.
• het dragen van mondkapjes door personeel is niet meer verplicht. Uiteraard staat het personeel en
leerlingen vanaf groep 6 vrij om wel een mondkapje te dragen.
• Het (dringende) advies om twee keer in de week een zelftest te doen, blijft bestaan.
Na de voorjaarsvakantie gaan we weer starten met de TALINT groep en er worden ook weer naschoolse
activiteiten georganiseerd. Over de lessen van de groep Slimme Handen wordt nog overlegd met CSG
Liudger. Ouders van kinderen die dit aangaan, ontvangen hierover zo snel mogelijk bericht.
Specifieke zaken die voor De Klimstien gelden zijn:
• De schooltijden van alle groepen zijn na de voorjaarsvakantie weer van 8:30-14:00.
• Het schoolbeleid omtrent het brengen van kinderen blijft zoals het nu is: kinderen kunnen tot het
hek gebracht worden.
• De open dag van 9 maart kan doorgaan. U ontvangt hierover nog nader bericht.

Met dit goede nieuws in het vooruitzicht, wensen wij u een fijne voorjaarsvakantie toe!

Met vriendelijke groet,
Ritske Tulner,
Voorzitter College van Bestuur

Met vriendelijke groet,
Baukje Bijma
Directeur De Klimstien

