Beste ouders/verzorgers

05-02-2021

Vanaf maandag gaat SBO Hoogvliet weer volledig open voor onderwijs. Om het
naar school gaan zo veilig mogelijk te houden voor leerlingen en medewerkers
zijn er een paar aanpassingen.
Een van de aanpassingen is:
Zoveel mogelijk contact vermijden. Er is een dringende advies om via
verschillende ingangen de school binnen te komen. Daarover is met BS de
Notenkraker overlegd. Voor SBO Hoogvliet betekent dit:
Groep
Geel

Ingang
Op het plein bij juf Herma of Juf Mary

Blauw

2e deur aan de kant van de gymzaal

Rood

2e deur aan de kant van de gymzaal

Oranje

Deur bij de gymzaal

Groen

Deur bij de gymzaal

Paars

Hoofdingang

De schooltijden blijven hetzelfde al voor de lockdown, wel gaan de deuren om
08.15 uur open:
Maandag
08.30-15.00 uur
Dinsdag
08.30-15.00 uur
Woensdag
08.30-12.00 uur
Donderdag
08.30-15.00 uur
Vrijdag
08.30-15.00 uur
Dit houdt in dat de A en B groepen niet meer van kracht zijn. Alle leerlingen
komen de hele dag naar school. Uiteraard hebben wij, zoals aangegeven door
het RIVM, de maatregelen aangescherpt. Zo kunnen wij zo veilig mogelijk
onderwijs verzorgen. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons.
Voor de veiligheid in de school:
Houden we ons aan de hygiëne maatregelen: handen wassen, handen
desinfecteren, afstand houden en deurknoppen/tafels desinfecteren.

Uw kind mag niet naar school als hij/zij verkouden is, koorts heeft of andere
Corona-gerelateerde klachten heeft. Wij willen u vragen ons te bellen als uw
kind ziek is, zoals gebruikelijk is.
Is er in uw gezin iemand die Corona getest wordt dan moet iedereen thuisblijven
tot de uitslag er is. Heeft iemand Corona moet u met het hele gezin in
quarantaine voor 10 dagen. Houdt u ons dan op de hoogte?
Nieuw:
Wanneer een leerling uit de groep van uw kind Corona heeft, moet de hele klas 5
dagen quarantaine. Na 5 dagen heeft u de keus om uw kind te laten testen en
mag hij/zij bij een negatieve uitslag weer naar school. De andere keus is om niet
te laten testen, uw kind blijft dan nog 5 dagen in quarantaine. Er is dan thuis
onderwijs.
De leerlingen blijven vanaf maandag in hun eigen groep voor hun onderwijs, de
instructie groepen komen tijdelijk te vervallen.
Leerlingen van groep 7 en 8: de minister adviseert mondkapjes in de gangen.
Wij gaan dit niet verplichten, u mag zelf de afweging maken (met uw kind).
Heeft u vragen, neem dan contact op met ons.
Met vriendelijke groet,
Team SBO Hoogvliet

