Beste ouders en verzorgers,
Dinsdagavond a.s. tijdens de aangekondigde persconferentie horen we definitief of de scholen de
laatste week voor de kerstvakantie open blijven. Wanneer de door Minister Slob gegeven informatie van afgelopen week klopt, dan gaan we tot en met vrijdag 24 december naar school.

Agenda

23 december
Kerstvieringen
24 december
Leerlingen Albardastraat
12:00 u vrij
Leerlingen Resedastraat
12:15 u vrij
25 december t/m 9 januari
Kerstvakantie

Besmettingen en quarantaine
Helaas hebben we de afgelopen weken te maken met een behoorlijk aantal besmette leerlingen
en leerlingen die in quarantaine moeten vanwege een besmet gezinslid. Ook medewerkers die
met deze situatie worden geconfronteerd dienen thuis te blijven. Het beleid van de GGD op dit
moment is dat bij 3 of meer besmettingen per groep binnen een week de groep in quarantaine
gaat. Dit heeft de afgelopen weken al geleid tot 3 groepen die in quarantaine moesten.
Zoals eerder gecommuniceerd is er in bijna alle groepen sprake van een besmette leerling, het is
dus raadzaam om bij klachten eerst een zelftest af te nemen en dit uit voorzorg bij de oudste leerlingen (groep 6 t/m 8) 2x per week te doen, ook wanneer er geen klachten zijn. Hopelijk kunnen
we daarmee voorkomen dat er nog meer groepen in quarantaine moeten.
Onderwijs gedurende quarantaine
Vanwege bovenstaande hebben we te maken met relatief veel afwezige medewerkers. Dit betekent dat collega’s met andere taken soms voor de klas staan.
Daarnaast leidt het er toe dat er per klas bijna voortdurend een aantal leerlingen niet op school is.
Wanneer de leerkrachten fysiek onderwijs verzorgen zal het lesprogramma voor de leerlingen die
thuis zitten beperkt zijn, aangezien we niet beide tegelijk kunnen verzorgen. We vragen hiervoor
uw begrip.
Melden van quarantaine en besmettingen
Zoals al eerder gevraagd, verzoeken we u om eventuele besmettingen of quarantaine (ook) te melden bij de directie (René én Adam), zo kunnen wij direct handelend optreden wanneer daar reden
voor is.
Geen kerstdiner
In overleg met de Ouderraad is besloten dat het nu niet het moment is om een kerstdiner te organiseren. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven:

Contact
E-mail:

•

veel leerlingen kunnen er niet bij zijn vanwege quarantaine;

•

de reële mogelijkheid van één of meer groepen in quarantaine;

•

het risico dat leerlingen ondanks klachten toch naar school zullen komen, omdat ze er graag
bij willen zijn;

•

we mogen ouders nu niet uitnodigen om iets van de sfeer te proeven;

•

de Ouderraad die de school ondersteunt bij deze activiteit mag volgens de nu geldende regels
niet in de school zijn.

Kerstmis is een moment van samen zijn en samen delen. Wanneer dit nu niet mogelijk is, kunnen
we Kerstmis niet vieren zoals wij vinden dat het hoort. Maar….., we willen wel een diner organiseren voor alle leerlingen als het wel kan, bijvoorbeeld met Pasen.
Ondanks bovenstaande gaan we er natuurlijk wel een sfeervolle tijd van maken.

info@oase.lucasonderwijs.nl

Kerstvieringen
Op donderdag 23 december zullen de kerstvieringen in aangepaste vorm worden georganiseerd.

Website:

Kunstlessen
Aangezien juf Martje met ingang van vorige week geniet van verlof vanwege haar zwangerschap
zullen de kunstlessen voor zover mogelijk de komende maanden door de eigen groepsleerkrachten worden georganiseerd.

www.kbsdeoase.nl

Telefoonnummer:
070-3232483

Met vriendelijke groet,
René en Adam

