Maastricht, d.d. 09-11-2021
Aan:
Betreft:

Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
werkzaamheden Kloosterstraat en Coronanieuws

Dag ouders/verzorgers,
Door middel van deze brief brengen we u op de hoogte van werkzaamheden aan de Kloosterstraat
en nieuws rondom Corona
Straatwerkzaamheden
In verband met een veilige en continue levering van gas en water gaat Enexis, in combinatie met WML,
maandag 22 november 2021 beginnen met het vervangen van de distributieleidingen gas en water en
de huisaansluitingen gas en water in de Kloosterstraat. Helaas zal hierbij enige overlast (t.g.v.
afzettingen, graafwerk etc.) niet te vermijden zijn. Tijdens de werkzaamheden zal de Kloosterstraat,
buiten zeer dringende zaken, worden afgesloten voor verkeer. Tevens zal er onder arbeidstijd (07.3016.15 uur) een parkeerverbod van kracht zijn. De gemeente Maastricht is van de werkzaamheden op
de hoogte. De overlast zal zoveel mogelijk worden beperkt. De werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd door aannemer BAM Energie& Water Zuid b.v.
Wij vragen u ouders/verzorgers rekening te houden met deze situatie en danken u dan ook voor uw
begrip in deze.
Corona
In de infobrief van 21 oktober j.l. hebben we al aangegeven dat de Corona-pandemie nog steeds onder
ons is. We merken nu dat de besmettingscijfers COVID-19 weer flink omhooglopen. Wij vragen u dan
ook onverminderd rekening te houden met deze voor ons allen zeer moeilijke situatie. Hierbij vragen
we u te letten op de bekende landelijke richtlijnen (handen wassen, afstand van 1,5 meter (aan)houden
en waar nodig en wenselijk, het dragen van mondkapjes).
Als school bekijken wij nu en voor de (nabije) toekomst steeds wat wijs is om te doen. De veiligheid
van iedereen staat namelijk voorop. Vooralsnog zijn ouders/verzorgers, op afspraak, welkom in de
school, natuurlijk met de restrictie(s), zich te houden aan de landelijke afspraken. Vaste
schoolactiviteiten met ouders als tussenschoolse opvang, bibliotheek, medezeggenschapsraad en
oudervereniging kunnen in school doorgaan.
Met betrekking tot grotere activiteiten als Sinterklaas en Kerst laten we u per activiteit weten hoe wij
dit met de kinderen zullen vieren.
Leidend bij Covid-19 situaties leerlingen is nog steeds de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 van 20
september 2021
Leerlingen welke koorts-, verkoudheid en/of andere griep gerelateerde verschijnselen hebben blijven
thuis, of worden vanuit school door de ouders/verzorgers opgehaald.
Door het toenemend aantal coronabesmettingen is de GGD Zuid Limburg de komende dagen en/of
weken mogelijk genoodzaakt om af te schalen in het bron- en contactonderzoek (BCO). In deze fase
van het BCO zal niet standaard elke school of kinderopvang worden geïnformeerd bij een besmetting

of bij meerdere besmettingen in een groep. In een afgeschaald BCO wordt aan ouders van positief
geteste kinderen of aan positief geteste medewerkers gevraagd om zelf de school of opvang te
informeren.
Indien er één of twee besmetting(en) in de groep is/zijn, worden ouders geïnformeerd via een
informatiebrief (dit is een door de GGD/ RIVM opgestelde standaardbrief) De GGD zal bij één of twee
besmetting(en) geen verdere actie ondernemen naar de school of opvang.
Indien er drie of meer besmettingen in een groep binnen 14 dagen worden geconstateerd, wordt de
school gevraagd contact op te nemen met het scholenteam van de GGD om de situatie te bespreken.
Het scholenteam zal de school dan voorzien van de juiste adviezen en indien noodzakelijk de
informatiebrieven toesturen. Deze informatie wordt dan ook met ouders/verzorgers van de
betreffende groep gedeeld. In het geval van een ‘groepsbesmetting’ (drie of meer leerlingen), blijft de
gehele groep thuis.
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. Twijfelt u over de klachten van
uw kind, bel dan met de GGD. 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.
U met deze informatie tijdig en correct te hebben ingelicht,
U verder vriendelijk groetend,
Marcel Janssen
Schoolleider BS Scharn

