NUMMER 1, 20 augustus 2021

Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie is weer voorbij, ik hoop dat u samen met uw kind(eren) een fijn vakantie hebt gehad.
Zoals voor de vakantie in de infobrief aangegeven ontvangt u in deze eerste infobrief de afspraken rond het
coronaprotocol dat komende maandag in gaat.
In de afgelopen week zijn de protocollen voor het basisonderwijs bijgesteld en voor De Leister Igge gelden
nu de volgende richtlijnen:
- Tussen leerlingen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Mondkapjes worden gebruikt waar het niet altijd lukt om 1,5 meter afstand te houden.
- Aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals is toegestaan mits de
algemeen geldende afstands- en hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast. Indien dat niet kan wordt
een mondkapje gebruikt.
- Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar
school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.
We hanteren geen zgn. bubbels meer. Dit betekent dat de leerlingen van groep 4 t/m 8 allemaal weer via de
pleindeur (achteringang) naar binnen en naar buiten gaan en dat ze ’s morgens eerst nog samen op het plein
mogen spelen voordat ze om half 9 naar binnen gaan.
De kinderen van groep 1,2 en 3 gaan nog wel via de nooddeuren naar binnen. De ouders blijven buiten.
Komende maandag, de eerste schooldag, is hier echter een uitzondering op gemaakt en mogen de kinderen
van groep 1,2 en 3 tussen half 9 en 9 uur gebracht worden. De ouders mogen dan wel mee naar binnen. Het
dragen van een mondkapje is echter verplicht.

Tot zover in het kort de belangrijkste informatie m.b.t. de coronaregels. Mochten er in de komende week
hierin nog aanpassingen komen dan hoort u dat zo spoedig mogelijk.
Ik wens leerlingen, leerkrachten en ouders volgende week een goede start!!

Henk de Vries,
directeur De Leister Igge

