Maastricht, d.d. 26-11-2021
Aan:
Betreft:

Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
Belangrijke informatie omtrent corona-aanpak school en Kindcentrum Scharn
Verlenging schoolsluiting van maandag 29 november t/m woensdag 01 december
2021

Dag ouders/verzorgers,
Door middel van deze brief brengen we u op de hoogte van de vervolg corona-aanpak basisschool
Scharn/ Kindcentrum Scharn voor de komende week.
Zoals we allemaal van heel dichtbij inmiddels weten, is het Coronavirus nog steeds onder ons,
waardoor we genoodzaakt zijn adequate maatregelen te nemen in het belang van onze leerlingen,
medewerkers en ouders/verzorgers. Hiermee hebben we de school gesloten voor alle leerlingen van
23 t/m 26 november.
Op basis van de bij ons nu bekende (besmetting)cijfers, die erop duiden dat het verspreidingsrisico bij
veel groepen nog niet is afgenomen, hebben wij vandaag vanuit het veiligheidsteam het navolgende
besluit genomen*.
*Dit besluit kan worden overruled door de landelijke besluiten van vanavond:

-

De groepen 1 t/m 3 verwachten wij vanaf maandag 29 november 2021 weer terug op school
De groepen 4 t/m 8 krijgen vooralsnog onlineonderwijs van maandag 29 november t/m
woensdag 01 december 2021.

Bij de groepen 4 t/m 8 vertoont het aantal positieve zelftesten en PCR-testen bij de GGD nog altijd een
stijgende lijn. Ook zijn diverse medewerkers besmet geraakt met het Coronavirus. Bij een aantal van
meer dan 3 besmettingen per groep leerlingen krijgt de school van de GGD bericht. Daarop ontvangen
de ouders/verzorgers van de bewuste groep een (standaard) brief met alle informatie, m.n. over het
testen van het kind/ de kinderen. De school zal nooit berichten laten uitgaan van resultaten van
zelftesten. De school inventariseert wel elke dag de quarantaine-, corona- en ziektegegevens. Op grond
hiervan kan de school dan ook juiste besluiten nemen. Verder is er nog steeds veel onwetendheid en
onzekerheid. Vandaar en vooral vanwege de veiligheid van al onze medewerkers, leerlingen en u
ouders/verzorgers is het op dit moment onvermijdelijk de school verder en voor een aantal dagen te
sluiten voor de hier genoemde groepen. We bekijken dagelijks het (besmetting)beeld van alle groepen.
Is het noodzaak de aanpak voor de groepen 1 t/m 3 (laten we het niet hopen) te wijzigen, dan laten
we dit natuurlijk meteen weten. Over de vervolgstappen na 01 december 2021 berichten wij u op
dezelfde dag, of zoveel eerder in de week als dit kan.
De groepen 4 t/m 8 ontvangen dus nog enkele dagen thuisonderwijs via Teams.
Indien u geen inlogaccount heeft voor uw kind(eren) dient u dit bij de leerkracht kenbaar te maken.
Eveneens kunt u kenbaar maken of u een laptopdevice benodigt. Ook dit kan via de administratie van
de school.
Hoe gaat de school te werk t.a.v. het onderwijs- en lesprogramma:
-Groepen 1 t/m 3 krijgen aldus fysiek onderwijs op school;

-Groepen 4 t/m 8 krijgen onlineonderwijs en de kinderen krijgen op vaste momenten
instructie, verwerking (+ extra leerstof + vragenuur) en reflectie. De kinderen krijgen, zoals
ze zijn gewend in school, het weekplan met het programma voor de lopende lesweek.
De levelkinderen en de NT2-kinderen krijgen aparte lesstof digitaal aangeboden en zij krijgen ook op
vaste momenten instructie, verwerking en reflectie. Dit wordt geregeld door juf Liesbeth en juf
Diana.
Als BS Scharn willen we natuurlijk aandacht schenken aan het feest van Sinterklaas. Dit betekent bij
(gedeeltelijke) aanwezigheid van de groepen wel het volgende:
• Er wordt voldoende afstand gehouden
• Er vindt geen groots ontvangst met alle kinderen of grote gemengde groepen kinderen plaats.
• Er worden geen andere externen, ouders of verzorgers betrokken
Tezamen met de oudervereniging zal de werkgroep Sint met een mooi voorstel komen, ook als voor
een aantal groepen e.e.a. online zal plaatsvinden.
Met betrekking tot de surprises van de groepen 5 t/m 8 is besloten, deze surprises in de laatste week
van december (bij kerst) te verzorgen, te geven. Hier besteden we dan speciale aandacht aan.
De kinderen, in dit (eerste) geval de groepen 1 t/m 3, komen 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; dit betekent dat deze kinderen pas op
donderdag 02 december 2021 naar school kunnen komen)
- Uw kind heeft corona gehad en is na een quarantainetijd van een week nu 24 uur klachtenvrij
Verder gelden voor ouders en externen de afspraak niet in school te komen, alleen bij uitzondering bij urgentie - en na afspraak met een van de medewerkers.
Tevens dienen leerlingen vanaf groep 6 in de gangen en open ruimten van de school een mondkapje
te dragen.
MIK PIW-groep heeft aangegeven BSO Noodopvang voor Zorgmedewerkers te bieden aan klanten &
niet-klanten van MIK.
De BSO Noodopvang voor Zorgmedewerkers zal plaatsvinden op locaties in Maastricht: BSO de
Spiegel en in Sittard: BSO de Rode Loper.
Procedure: klanten van MIK hebben donderdag via het Ouderportaal het bericht met de link naar de
betreffende website gekregen ivm aanmelden. Aanmelden voor niet-klanten van MIK kan via de
website van Spelenderwijs: www.spelenderwijs.nl en de website van MIK: www.mik-kinderopvang.nl
en dan klikken op de button “nieuws”.
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.
Laat uw kind aldus meteen testen 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.

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 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). Hartstikke fijn dat de kinderen van
de onderbouwgroepen weer naar school kunnen en laten we hopen dat de kinderen van de middenen bovenbouw zo spoedig mogelijk weer terug in ‘ons huis’ zijn.
Wij wensen iedereen eveneens en onverminderd heel veel sterkte in deze opnieuw heel moeilijke
periode.
U vriendelijk groetend,
Team Basisschool en Kindcentrum Scharn

