Maastricht, d.d. 18-07-2022
Aan:
Betreft:

alle ouders/verzorgers van BS Scharn
Schoolreisje 2022 en hitteprotocol

Dag ouders/verzorgers,
Afgelopen vrijdag hebben we u, door middel van een infobrief, laten weten dat wij vandaag
een besluit zouden nemen over het wel/niet doorgaan van het schoolreisje voor komende
dinsdag. Na overleg met de werkgroep schoolreis (een delegatie van oudervereniging en
team), het schooleigen crisisteam en de medezeggenschapsraad vandaag, hebben wij
besloten het schoolreisje niet door te laten gaan vanwege de (te) hoge temperaturen. In dat
kader speelt ook een rol dat voor vandaag en morgen de overheid het Nationale Hitteplan in
werking heeft gesteld.
Zowel met pretpark Toverland in Sevenum als de busfirma zijn afspraken gemaakt om het
schoolreisje op 15 september 2022 door te laten gaan. Hierover zullen we u tijdig informeren.
De hulpouders die zich hebben opgegeven worden met voorrang -na de zomervakantie- weer
uitgenodigd de kinderen bij de schoolreis te begeleiden. De blauwe T-shirts kunnen gewoon
thuisblijven tot aan het schoolreisje. De leerlingen van de groepen 8 en de leerlingen uit andere
groepen die van school afgaan kunnen het T-shirt deze week inleveren. Wij begrijpen dat dit
voor de kinderen en alle begeleiders (onderwijsmedewerkers en ouders) heel vervelend
nieuws is. Maar in deze staat veiligheid van alle betrokkenen voorop.
Op dinsdag zullen we in school, in de eigen groepen, een aangepast, ‘alternatief, leuk en rustig’
programma draaien. Hierbij zal zoveel als mogelijk rekening houden met de extreme warmte.
De kinderen mogen daarom allerlei (gezelschap)spellen meenemen. De ouders/verzorgers
van de groepen 1 en 2 krijgen hierover nog een extra mail van de leerkracht(en).
Verder heeft de school besloten eveneens het hitteprotocol voor morgen, dinsdag 19 juli 2022
in werking te stellen. Wat houdt dit in?
We starten de school al om 8 uur. We beëindigen de dag om 12.00 uur. Voor eventuele opvang
tot 15.00 uur draagt de school zorg. Indien u opvang nodig heeft willen we u vragen dit bij de
administratie kenbaar te maken. De school zal samen met de oudervereniging zorgen voor
een verkoelende traktatie.
Met betrekking tot het hitteprotocol houden wij ons aan de (landelijke) richtlijnen van de GGD,
waarbij we:
- De kinderen veel laten drinken
- Een rustig programma draaien
- Kinderen goed insmeren daar waar nodig
- Buiten zoveel als mogelijk de schaduw opzoeken
- Een ingekorte (les)dag plannen (zoals aangekondigd)
Wij hopen u met deze brief tijdig te hebben ingelicht. Tevens hopen we op uw medewerking
door de kinderen op de aangegeven tijdstippen tijdig naar school te brengen en weer op te
halen. Hiervoor danken wij u.
Namens het team, de werkgroep schoolreis (waaronder de oudervereniging) en de
medezeggenschapsraad,
U meegevend dat over de inhoud van deze infobrief niet (meer) kan worden
gecorrespondeerd, U tevens vriendelijk groetend,
Marcel Janssen

