Maastricht, d.d. 25-01-2022
Aan:
Betreft:

Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
Belangrijke informatie omtrent corona-aanpak school en Kindcentrum Scharn vanaf
26-01-2022

Beste ouders/verzorgers,
De quarantaineregels voor het basisonderwijs worden woensdag 26-01-2022 versoepeld.
Wij volgen deze richtlijnen. Dat betekent dat kinderen onder de 13 jaar na contact met een besmet
persoon vanaf morgen niet meer in quarantaine hoeven als ze geen klachten hebben. Ook hoeven de
klassen niet meer in quarantaine bij drie besmettingen in de groep.
Uiteraard blijven de andere regels van kracht. Daarbij vragen we u, om bij klachten uw kind ook echt
thuis te houden, zodat we het aantal besmettingen kunnen beperken.
Met deze aanpassingen hopen we meer vastigheid te geven, dat onze leerlingen weer vaker en meer
op school zijn. We willen wel graag aandacht en begrip vragen voor mogelijke situaties waarin we toch
moeten overgaan tot het thuis laten blijven van kinderen. Het kan namelijk (nog steeds) dat
leerkrachten ziek worden of in quarantaine moeten. Natuurlijk doen we ook in dat geval onze uiterste
best om ervoor te zorgen dat kinderen naar school kunnen komen. Helaas zal dat niet altijd lukken. Dit
heeft te maken met het feit dat er eenvoudigweg niet voldoende vervangers zijn om het hogere
ziekteverzuim als gevolg van Corona op te vangen.
Voor onze school betekent dit concreet dat vanaf morgen alle groepen op school zijn en/of terug
komen uit quarantaine, behalve groep 4B. Deze groep komt a.s. donderdag naar school. Dit vanwege
de hierboven aangegeven reden en de (nog) relatief hoge besmettingscijfers. Morgen krijgt deze groep
nog onlineonderwijs. De school zorgt wel voor noodopvang.
Wij als schoolteam Scharn vinden het heel fijn dat al onze leerlingen terugkeren op school. Laten we
hopen dat in de toekomst geen klassen thuis hoeven te blijven.
U met dit bericht tijdig te hebben geïnformeerd, direct en aansluitend aan de landelijke
persconferentie waarin de landelijke richtlijnen werden aangekondigd,
U eveneens vriendelijk groetend,
Team Basisschool en Kindcentrum Scharn

