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Maastricht, d.d. 26-02-2021
Aan:
Betreft:

Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
Heropening school in tijd van corona en diversen

Dag ouders/verzorgers,

Door middel van deze nieuwe ‘ouderbrief’ willen wij u op de hoogte brengen van een aantal actuele
schoolitems.
Heropening school
Vanaf 8 februari j.l. is onze school opnieuw geopend. In de brief van 5 februari 2021 bent u hierover
uitgebreid geïnformeerd. Wij zijn als school tot dusverre tevreden hoe e.e.a. verloopt. Toch willen wij
iedereen vragen de belangrijke berichtgeving van 5 februari j.l. nogmaals goed door te nemen. U
kunt deze overigens vinden via de bekende communicatiekanalen, te weten: ouderportaal
Schoudercom (zie berichten) en de website van de school (www.bsscharn.nl);.
Een aantal zaken willen we hierbij nogmaals onder de aandacht brengen. Dit vanwege de veiligheid
van u als ouder/verzorger, maar ook de veiligheid van de kinderen en de medewerkers van school;
- Het is de bedoeling dat slechts één ouder/verzorger het kind/de kinderen naar school brengt;
- Het zou fijn zijn als u hierbij een mond/neusmasker draagt;
- Eveneens is het van belang niet te lang te verblijven bij de toegangspoorten van de school in
de Kloosterstraat;
- En het zou fijn zijn om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen;
- Leerlingen blijven niet alleen bij corona gerelateerde klachten thuis, maar ook bij
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-

verkoudheidsklachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn. De leerlingen
hoeven niet thuis te blijven als ze af en toe hoesten of als ze bekende chronische
luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.
Leerlingen tussen 4 en 12 jaar moeten thuisblijven in afwachting van de testuitslag. Als die
negatief is, mogen ze weer naar school. Een leerling met klachten die niet is getest mag weer
naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Als een leerling met milde klachten zeven
dagen na de eerste ziektedag nog steeds dezelfde klachten heeft, mag deze ook weer naar
school;
Ten slotte. Indien een gezinslid ziek is en corona gerelateerde en hier genoemde klachten
vertoont, dan dient het kind thuis te blijven;
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Ouders zijn altijd verantwoordelijk als het gaat om het in kennis te stellen van school. In deze
vertrouwen we op u.
Alle andere afspraken zoals genoemd in het bericht van 5 februari 2021 blijven natuurlijk ook
onverminderd van kracht;

Communicatie
De school communiceert op een aantal wijzen met u als ouders/verzorgers. Meestal gebeurt dit via
Schoudercom en informatief via de website. Ook via sociale media zijn wij overigens te bereiken; er
zijn veel leuke berichtjes over de school te vinden op Facebook. Dit medium vinden wij geëigend om
berichten en beeldmateriaal aan u en aan de kinderen te laten zien. U kunt ons vinden op
Basisschool Scharn | Facebook

Uitnodiging digitale ouderarena
Om toch in deze moeilijke periode, waarbij we bijna niet fysiek bij elkaar kunnen komen, met u als
ouders/verzorgers ook mondeling te communiceren, willen wij in de maanden maart en april 2021
zogenaamde arenasessies plannen. Dit houdt in dat de schoolleiding in open gesprek gaat met
ouders/verzorgers. Er kan over allerlei school gerelateerde thema’s en onderwerpen worden
gesproken. Het is de bedoeling dan enkele avondsessies van 1 uur te plannen met een groep(je) van
ongeveer 10 ouders/verzorgers. Alvorens de data/uren vast te leggen wachten wij de interesse bij u
af. U kunt bij de administratie aangeven of u wilt deelnemen, inclusief voorkeursdag/tijdstip.

Ver-nieuwbouw van de school
Binnenkort wordt u via vaste nieuwsbrieven continu op de hoogte gebracht van nieuws rondom de
ver-nieuwbouw van de school. Heeft u nu al vragen en aan/opmerkingen, op basis van reeds eerder
gepubliceerde zaken hieromtrent, laat het dan gerust weten via de schoolleiding.

Wij wensen u en de kinderen
Wij wensen alle betrokkenen
Hele fijne dagen en weken
En groeten u vriendelijk
Team BS Scharn

