Ouder(s)/verzorger(s) van Wereldwijs

Nieuwegein, 29 mei 2020

Kenmerk: Betreft: openstelling scholen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op 19 mei jl. vond de persconferentie plaats van premier Rutte, waarin hij aankondigde dat de
basisscholen onder voorwaarden weer open gaan met ingang van 8 juni a.s. We willen u als school op
hoofdlijnen informeren wat dit voor u en uw kinderen betekent.
Het uitgangspunt is en blijft dat we als Fluenta de landelijke richtlijnen volgen vanuit het RIVM.
Het RIVM geeft aan dat het niet nodig is om kinderen van school thuis te houden als kinderen geen
klachten hebben. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt de 1,5 meter afstand niet.
De volgende richtlijnen van het RIVM blijven onverminderd van kracht:
 Is uw kind verkouden, hoest hij/zij of heeft hij/zij koorts, dan blijft uw kind thuis.
 Grote evenementen gaan niet door.
Wat betekent dit besluit concreet voor de scholen van Fluenta?
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Vanaf 8 gaan de kinderen weer volledig naar school.
De noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen en kwetsbare kinderen stopt per 8
juni a.s.
De school neemt alle noodzakelijke hygiëne maatregelen zorgvuldig in acht voor leerkrachten
en kinderen.
U wordt verzocht uw kind niet in de school te brengen maar op geruime afstand van de
toegangsdeur afscheid te nemen. Dit geldt voor alle groepen. Dus ook kleuters. Bij de ingang
staat een medewerker van de school die uw kind, indien nodig naar de klas begeleidt.
Voor ouders en leerkrachten geldt een gepaste afstand tot elkaar van 1,5 meter
De geplande zomervakantie voor dit schooljaar blijft ongewijzigd.

Leerkrachten zijn ook mogelijk ziek
Ook voor de leerkrachten geldt dat, mochten er relevante gezondheidsklachten zijn, ze niet kunnen
gaan werken. Hierdoor bestaat de kans dat de leerkracht van uw kind ook thuis moet blijven. Aangezien
er een zeer beperkt aantal invalleerkrachten beschikbaar is, kan dit betekenen dat uw kind wegens
ziekte geen les op school krijgt. Indien dit aan de orde is, wordt u hierover door de directeur van de
school zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Melding maken bij de schoolleiding
Mocht er onverhoopt een besmetting bij uw kind worden geconstateerd, dan vragen we u om hiervan
direct melding te maken bij de schoolleiding.
Met vriendelijke groet,
René en Jorike, directie Wereldwijs

