Groessen, 4 juni 2020

Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers,
Gisterenavond is het kabinetsbesluit dat de basisscholen vanaf maandag 8 juni weer volledig open
gaan definitief geworden. Voor onze IKC’s betekent het dat tegelijkertijd ook de buitenschoolse
opvang weer volledig open is. Het normale ritme keert hiermee grotendeels terug voor ons allemaal.
Het betekent niet dat alles weer normaal is. De richtlijnen met betrekking tot afstand houden, hygiëne
en veiligheid blijven onverkort gelden. Volledig opengaan betekent wederom samen goed afstemmen.
Ter ondersteuning is landelijk het ‘Protocol volledig openen basisonderwijs’ opgesteld.
Dit protocol is ter informatie meegestuurd en geeft antwoord op veel praktische vragen.
Alle IKC’s en de basisschool van Innerwaard werken volgens het landelijke protocol aangevuld met
enkele stichtingsafspraken waarmee de GMR heeft ingestemd:
1.
2.
3.
4.

Innerwaard volgt het 'Protocol volledig openen basisonderwijs' versie 28 mei 2020 (zie bijlage).
Gymlessen blijven tot de zomervakantie buiten plaatsvinden.
Geen traktaties wordt in ieder geval tot de zomervakantie gecontinueerd.
Zoals eerder gecommuniceerd, gaan schoolreizen, schoolkampen en andere uitstapjes dit
schooljaar niet door i.v.m. veiligheid en het beperken van verplaatsingen in openbare ruimten.
Dit is afgestemd tussen de schoolbesturen in Duiven en Westervoort.

Op locatieniveau worden de zaken die om maatwerk vragen in samenspraak met de MR afgestemd.
Denk hierbij aan afspraken over het halen en brengen van kinderen, pauzetijden, hygiënemaatregelen
en schoonmaak, de eindmusical als feestelijke afsluiting voor groep 8 binnen de richtlijnen, enz.
Hierover wordt u op IKC/schoolniveau verder geïnformeerd.
We merken dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over wanneer kinderen met klachten wel of niet
naar school mogen. Het RIVM zegt hierover: Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd
passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar school.
Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten, blijft het kind thuis
tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
Bij twijfel kan de directeur de jeugdarts inschakelen die aan de school verbonden is om de situatie te
beoordelen in overleg met ouders, school en behandelend (huis)arts.
Over kinderen met hooikoorts of chronische verkoudheid is informatie te vinden op
www.ggdsamengezond.nl (bij ouder en kind).
Ouders kunnen bij vragen ook zelf contact opnemen met de dienst Jeugdgezondheidszorg van de GGD:
088-3556000.
Tot de zomervakantie hebben we nog 5 volledige schoolweken voor de boeg. Wanneer het
coronavirus rustig blijft, is dit tevens de laatste nieuwsbrief van het bestuur in dit schooljaar.
Laten we er samen een mooie volledige doorstart richting einde schooljaar van maken.
Mede namens het directieteam wens ik jullie leerzame weken en vooral gezondheid toe!
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