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School helemaal open vanaf 8 juni! 
Vanaf 8 juni lijkt het erop dat de scholen weer helemaal open gaan. Wanneer de cijfers rond Corona 
positief blijven gaan we ervan uit dat dit ook weer kan. Er is nog veel onduidelijkheid rond de 1,5 m 
afstand tussen leerkrachten en kinderen. Na 25 mei ontvangen de scholen een nieuw protocol met 
de richtlijnen voor de volledige opening.  
 
We willen graag dat het onderwijs de laatste vier schoolweken rust en stabiliteit biedt. In de huidige 
samenstelling komen de kinderen volop aan bod en hebben de leerkrachten goed zicht op de 
ontwikkeling en wat er tot de zomervakantie nog ingezet kan en moet worden.  
 
Het team laat de gedachten erover gaan. Deze worden voorgelegd aan ons bestuur en 
medezeggenschapsraad. Uiterlijk 28 mei ontvangt u van ons de plannen voor de volledige opening.  
 
De volgende punten blijven in ieder geval gelden: 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school; 
• Ouders komen niet op het schoolplein of in de school; 
• De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen; 
• Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep; 
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  

  
Medezeggenschapsraad 
Dinsdag 2 juni houdt de medezeggenschapsraad een digitale koffieronde via een Zoom meeting. Er 
wordt in deze koffieronde uitleg gegeven over het nieuwe Iep volgsysteem en er is gelegenheid bij te 
praten over de afgelopen en komende periode. U ontvangt voor het Pinksterweekend per mail een 
link die u kunt gebruiken voor de deelname aan de meeting.  
 
De oudergeleding van de mr is voor vragen en/of andere zaken bereikbaar per mail, nu de ouders 
elkaar niet meer allemaal ontmoeten in en bij de school.  
hessel@pettinga.nl 
jannekegnodde@hotmail.com 
 
Richtlijnen RIVM: 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  
•  Neusverkoudheid.  
•  Hoesten.  
•  Moeilijk ademen/benauwdheid.  
•  Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
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•  Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar 
school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  
•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school en de opvang.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 
dagen thuisblijven. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
•  Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  
•  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). Leerlingen van wie 
gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). 
 

Namens het team, Loes Dijk. 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 

http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.ggdfryslan.nl/

	Update corona  OBS ’t JOK
	Mei 2020
	Website;www.obsjok.nl
	Email: obsjok.nextlevel@opot.nl


