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             voor het laatste nieuws kijk je op www.sbofacet.nl 

 

“we steken weer van wal” 

 
De schoolvakantie zit er bijna op. We hopen dat iedereen heeft genoten van de vakantie en dat we 
morgen allemaal gezond en wel weer op school komen.  
Voor ons als team van Facet en u als ouders een vreemde start van het schooljaar zonder juf 
Marjan. Afgelopen week zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en 
was er een moment om gezamenlijk als team stil te staan bij het overlijden van juf Marjan. Dat 
was fijn. We hebben twee herdenkingstafels gemaakt, eentje voor binnen en eentje voor buiten. 
Vanuit de protocollen vanuit het ministerie inzake Corona mag u als ouder nog steeds niet in de 
school komen, vandaar dat er een tafel buiten is gemaakt voor u als ouder om stil te kunnen staan 
bij het overlijden van juf Marjan. De buitentafel staat bij de nieuwe ingang van groep 1,2,3. 
Juf Marjan blijft in ieder geval voor het team van Facet als een prachtige herinnering in ons hart. 
 
 
Corona-virus 

 
Corona blijft ons ook aan het begin van dit nieuwe schooljaar bezig houden. We ontkomen er niet 
aan om de protocollen weer opnieuw te bekijken en de adviezen van het RIVM op te volgen. De 
afgelopen week hebben alle juffen en meesters al weer gewerkt zodat we aanstaande maandag 
weer goed van start kunnen gaan. Helaas betekent dit ook dat we u als ouder(s) maandag niet in 
de school kunnen ontvangen. De maatregelen van voor de vakantie gelden nog steeds. Wij hadden 
dat ook graag anders gezien maar we willen vooral de veiligheid voor iedereen op school 
waarborgen.  
We gebruiken alle beschikbare ingangen weer zodat kinderen gespreid naar binnen kunnen 
komen.  
Kinderen worden door maximaal een volwassenen gebracht en/of opgehaald, bij voorkeur lopend 
of met de fiets. Probeer oudere kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. 
Hieronder vindt u een schema met de ingangen en de groepen die daar gebruik van maken. er zal 
bij iedere ingang een medewerker van school staan. 
 
Groep  Ingang        
1,2,3  Nieuwe kleuteringang.     
4, 5a, 5b Plein Oost (normale ingang) 
6a,6b  Hoofdingang bij meester John 
7a,7b  Ingang gymzaal via hek plein west. 
Pro, 8b  Hek plusplein, ingang via zijdeur. 
8a  Hek plusplein, plusplein oversteken. 
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Aanvullende afspraken: 

 Hekken gaan allemaal om 8.35 open.  

 Leerkrachten zitten in hun eigen klas,  

 Kinderen lopen zelfstandig naar de klas.  

 Bij de verschillende ingangen worden de kinderen opgevangen volgens rooster. 

 8.40 zitten alle leerlingen in de klas. 

 Start lessen 8.45 
 

Ouders in de school  
Ouders begeven zich tijdens het halen en brengen niet in de school of op het schoolplein. Ouders 
die te laat zijn wachten bij het hek en laten de kinderen alleen naar school lopen.  
 
Oudergesprekken  
Ouder(s)/verzorger(s) zijn in principe niet aanwezig in de school. We beperken (fysieke) 
oudercontacten, de meeste contacten vinden digitaal/telefonisch plaats. Oudergesprekken 
kunnen in bepaalde situaties eventueel na schooltijd op school, in de aula of in de klas gevoerd 
worden, er wordt in ieder geval 1,5 meter afstand bewaard en we hanteren hierbij de RIVM 
richtlijn: https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers  
 
Gezondheid en hygiëne maatregelen op school  
We hanteren op school de richtlijnen van het RIVM voor onderwijsinstellingen:  
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
• Tussen medewerkers en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
• Tussen medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  
• Scholen melden zich bij de GGD indien ze 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen per 
groep hebben. 
 
Praktisch 
De kinderen nemen geen speelgoed mee naar school.  
 
Zieke meesters/juffen 
Deze aanpak en werkwijze om weer onderwijs te bieden staat en valt met de gezondheid van de 
leerkrachten. Leerkrachten kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het 
Coronavirus. De school volgt het protocol, de algemene richtlijnen van het RIVM en de regelgeving 
vanuit Catent. Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op 
school. 
 
Zieke leerlingen 
Sbo Facet past de RIVM adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. 
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon 
naar school mogen, behalve: 
• als het kind ook koorts heeft 
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn 
geïnformeerd door de GGD.  
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus 
(zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind 
te testen. 
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Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: 
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of 
smaak); 
• het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of 
benauwdheidsklachten). 
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling 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 dagen ná het 
laatste contact met die persoon, thuisblijven. 
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de 
school contact op met de GGD. 
 
Lunch 
De schoollunch die aangeboden werd door sbo Facet, wordt voorlopig afgelast. Vrijwilligers die 
hierbij noodzakelijk zijn, vormen een onnodig risico. Dat betekent dat u zelf lunch voor uw 
kind(eren) meegeeft, het wordt in de klas op gegeten. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
• Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. 
• 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 en de behandelend arts). 
• 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 en de behandelend 
arts). 
 
Oranje of rood gebied geweest? 
Ik wil u vragen om contact met ons op te nemen als u de afgelopen weken uit een (oranje) gebied  
bent gekomen waarvoor het dringende advies voor thuisquarantaine geldt zodat we kunnen 
overleggen. Volgens de regelgeving mogen kinderen naar school maar geldt wel dat ouders de 
kinderen niet mogen halen en brengen. Toch heb ik graag even contact met u alvorens de 
kinderen naar school kunnen. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-
thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies  
 
Informatie voor ouders/verzorgers 
We zijn ons aan het voorbereiden op het nieuwe schooljaar en houden rekening met de 1,5 meter 
samenleving. We hebben strikte afspraken over hygiënemaatregelen en het halen en brengen van 
uw kind/kinderen. Het is fijn als u deze afspraken nogmaals met uw kind(eren) bespreekt. 
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Voor overige praktische vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren). 
 
Ik wens iedereen een leerzaam schooljaar, waarin we op een mooie manier samen met kinderen, 
ouders en team een onvergetelijke tijd krijgen. 
 
Vr.gr. John Verweij 
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