Maastricht, d.d. 24-01-2022
Aan:
Betreft:

Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
Belangrijke informatie omtrent corona-aanpak school en Kindcentrum Scharn
Nieuwe coronabesmettingen in school

Dag ouders/verzorgers,
Door middel van deze brief brengen we u op de hoogte van de vervolg corona-aanpak basisschool
Scharn/ Kindcentrum Scharn.
Net als in de rest van het land komen ook in onze school weer veel coronabesmettingen voor, zowel
bij leerlingen als bij onderwijsmedewerkers. Dit noodzaakt ons om opnieuw maatregelen te nemen.
Op dit moment dienen er twee groepen in groepsquarantaine te gaan en wel de groepen 4B en 8A.
Hier ligt het aantal positief geteste leerlingen op 3 of meer (Wij hanteren bij onze te nemen
maatregelen nog steeds de GGD/RIVM-richtlijn omtrent klassenquarantaine bij meer dan 3
besmettingen per groep binnen 7 dagen). Deze groepen krijgen opnieuw online-onderwijs voor de
duur van het thuisverblijf. Groep 4B kan in deze a.s. donderdag weer naar school komen voor fysiek
onderwijs en groep 8A kan maandag 31 januari 2022 weer naar school komen. Natuurlijk wel onder
de hieronder genoemde condities. Deze zijn ook te lezen in de separaat aan u gestuurde brief van de
GGD (via Schoudercom verzonden).
Voor ouders/verzorgers die noodopvang nodig hebben vanuit school kan contact worden gelegd met
de administratie van de school. Indien de school voldoende medewerkers kent (er zijn ook heel wat
onderwijsmedewerkers besmet met Corona en/of ziek) is noodopvang mogelijk voor kinderen van
ouders met cruciale beroepen.
De school blijft elke dag de quarantaine-, corona- en ziektegegevens inventariseren. Op grond hiervan
kan de school dan ook juiste besluiten nemen. Wij vragen u dan ook de juiste gegevens met de school
te -blijven- delen, ook m.b.t. de zelftesten. Het kan zijn dat, op grond van de nu bekende richtlijnen
van de GGD, klassen weer naar huis in quarantaine moeten. Hiervan houden we u natuurlijk op de
hoogte.
De kinderen komen te allen tijde terug op school onder de volgende condities (leidend hierbij is nog
steeds de COVID-19 beslisboom):
- Uw kind is niet ziek (vertoont ook geen neus-, -keel- en verkoudheids-, of griepklachten)
- Uw kind heeft na een zogenaamd 5-dagen contact een (negatieve) zelftest gedaan (anders
dient uw kind 10 dagen in quarantaine te blijven;
- Uw kind heeft corona gehad en is na een quarantainetijd van een week nu 24 uur klachtenvrij
- Uw kind heeft milde klachten, heeft zich laten testen bij de GGD en is 24 uur klachtenvrij.
Laat uw kind aldus meteen testen bij de GGD als het klachten krijgt die passen bij corona zoals:
• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
• hoesten
• benauwdheid of kortademigheid
• verhoging of koorts

•

plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Voor het preventief zelftesten (m.n. als er geen of milde klachten zijn) verwijzen wij met graagte naar
www.zelftesteninhetonderwijs.nl
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. Twijfelt u over de klachten van
uw kind, bel dan met de GGD en maak meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Gebruik
bij klachten nooit een zelftest. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft geen
contact met mensen buiten het huishouden.
Is er binnen uw familie iemand die niet gevaccineerd is en erg ziek kan worden van corona?
Op rivm.nl staat hierover meer informatie. Kijk voor specifieke informatie over corona en onderwijs
op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook bellen met het informatienummer 0800-1351.
Laten we met zijn allen proberen vast te houden aan de landelijke richtlijnen:
- Afstand behouden van anderhalve meter
- Mondkapjes dragen in openbare ruimten en daar waar het nodig en wenselijk is
- Afdoende handen wassen
- Goed ventileren
Op deze wijze krijgen we het virus hopelijk (verder) onder de knie.
Heeft u vragen en/of aan- en opmerkingen schroom dan niet en leg gelijk contact met de school, de
kinderopvang en aldus waar nodig met de GGD.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze te nemen maatregel(en). Mooi dat de kinderen van de meeste
groepen op school zijn en laten we hopen dat de kinderen van de voornoemde groepen zo spoedig
mogelijk weer terug in ‘ons schoolhuis’ zijn. Laten we ook afwachten wat morgen (dinsdag 25 januari
2022) tijdens de persconferentie wordt aangekondigd en dat wellicht in de nabije toekomst
versoepelingen mogelijk worden.
Wij wensen iedereen eveneens en onverminderd heel veel sterkte in deze opnieuw heel moeilijke
periode.
U vriendelijk groetend,
Team Basisschool en Kindcentrum Scharn

