Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Goeree-Overflakkee

Aan alle ouders/verzorgers van SOPOGO

Onderwerp

: Verlenging Corona Maatregelen

Middelharnis : 12 maart 2021

Beste ouders / verzorgers,
Met deze brief informeren wij u over de verlenging van Corona maatregelen. Ook passen we
een aantal zaken aan.
Alle maatregelen die hieronder worden beschreven, lopen door tot 30 april 2021 (start
meivakantie).
1) Beslisboom blijft bepalend
Het liefst zien we alle kinderen en leerkrachten op school. Echter, in het belang van ieders
gezondheid moeten we strikte regels hiervoor hanteren. Op alle scholen is de zogenaamde
beslisboom hierin leidend.
Op deze website vindt u de actuele beslisboom.
2) Verlenging continurooster
Met deze maatregel beperken we het aantal verkeersbewegingen. Uiteraard begrijpen we dat u
ook thuis genoeg te plannen en organiseren heeft, daarom kiezen we voor een beleid voor
langere termijn. Namelijk tot de meivakantie.
Na de meivakantie gaan we terug naar de ‘normale’ schooltijden, tenzij de verspreiding van
Corona om andere maatregelen vraagt.
Het aanbieden van noodo
 pvang na schooltijd blijft onveranderd. Als u gebruik wilt maken
van de noodopvang dient u uw kind opnieuw via de mail aan te melden bij de
directeur van de school.
Het verlengen van het continurooster staat volledig los van het traject verkenning andere
schooltijden.
Op scholen waar gekozen wordt voor een verandering van de schooltijden, gaan deze in na de
zomervakantie.
3) Toegangsbeleid in de school
Als het nodig is om de kinderen goed te kunnen helpen, worden externe hulpverleners weer
toegelaten tot de scholen. Uiteraard alleen als het veilig en verantwoord kan. De directeur van
de school neemt het besluit of dit kan.
Het voeren van gesprekken tussen ouders, leerkrachten en eventuele ambulante begeleiders
vindt nog digitaal plaats. Ook hulp van ouders bij activiteiten is binnen de school helaas nog
niet mogelijk.
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Zo beperken we het risico op een besmetting op school. En daarmee maken we het risico dat
de school moet sluiten zo klein mogelijk.
4) Waar mogelijk 1 gymles per week
We gaan proberen de kinderen weer 1 gymles per week aan te bieden. Bij voorkeur
organiseren we dat buiten.
5) Aangepaste activiteiten bij Pasen, Koningsspelen
Pasen en Koningsspelen worden gevierd op school. Natuurlijk zal het wat anders dan we
gewend zijn. Maar… met aandacht voor de bekende hygiënemaatregelen en met minder
begeleiding maken we er voor de kinderen toch bijzondere en prettige activiteiten van.

met een vriendelijke groet,
Sjoerd Sanders directeur/bestuurder
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