Maastricht, d.d. 16-04-2021
Aan:
Betreft:

Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
diversen BS Scharn

Dag ouders/verzorgers van de kinderen van BS Scharn. Met deze nieuwe infobrief willen we u
opnieuw op de hoogte brengen van een aantal schoolzaken.
Corona
Wij werken op dit moment en al geruime tijd met en volgens het plan heropening school. Dit betekent
dat wij sowieso t/m de meivakantie blijven werken met de 4 aanvangs- en eindtijden. Zie hiervoor de
nog altijd geldende afspraken, weergegeven in de brief van 5-2-2021.
Vanaf maandag 17 mei willen wij zo mogelijk terugkeren naar de al eerder gehanteerde 2 tijdsloten.
Hierover zullen wij u tijdig informeren.
Ophalen van de leerlingen die naar de BSO gaan
Zoals u heeft vernomen gaat de BSO weer volledig open vanaf a.s. maandag. Dit betekent, omdat wij
met nu nog 4 diverse eindtijden werken, wij de (BSO-)kinderen dienen op te vangen totdat zij worden
opgehaald door de BSO-medewerker(s).
Teldagen bij quarantaine van een klas
De GGD Zuid-Limburg hanteert een afwijkende telling als het gaat om de ‘5 dagen’ bij een klas die in
quarantaine moet. Zij nemen de eerste dag dat de klas niet meer bij elkaar was, als eerste dag. En
dus niet, zoals elders gebeurt, de dag dat de leerling die besmet is niet meer aanwezig was. De reden
dat zij dit doen is omdat ze dan betrouwbaardere testuitslagen verkrijgen als er op de 5e dag getest
wordt.
Activiteiten
We krijgen vragen over de richtlijnen voor activiteiten als schoolreisjes, sportdagen, musicals en
schoolkamp. MosaLira en daarmee BS Scharn volgt hierin de lijn van de landelijke versoepelingen en
op grond daarvan kijken we wat er in de laatste maanden van het schooljaar nog mogelijk is. Zonder
verwachtingen te scheppen bekijken wij als schoolteam wat wel/niet mogelijk is. Wij houden u
hierover natuurlijk op de hoogte.

De Staat van het Onderwijs
Zoals elk jaar komt de Staat van het Onderwijs uit. Deze jaarlijkse publicatie geeft de stand weer van
het onderwijs in Nederland. De Staat is op het Internet te vinden via: www.onderwijsinspectie.nl
Gerenommeerd onderwijswetenschapper Paul Kirschener’s commentaar op de staat van ons
onderwijs willen we u niet onthouden: Renovatie onderwijs: 'Er moet snel iets
gebeuren' http://www.1limburg.nl/l/110159 #1Limburg.
Iedereen vriendelijk groetend,
Altijd meegevend dat u voor vragen en aan/opmerkingen altijd bij school terecht kunt,

Voor iedereen een heel fijn weekend,
Namens Team Basisschool Scharn
Marcel Janssen

