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Hoogvliet 2021
Beste ouders en/of verzorgers,
Allereerst de beste wensen voor een gezond en goed 2021!
Vanwege de toename van besmettingen door het Coronavirus zit Nederland in een lockdown.
Dat betekent dat we zoveel mogelijk thuis moeten werken.
Voor de leerlingen van SBO Hoogvliet betekent dit halve groepen halve dagen onderwijs op
school.
Op woensdag zijn de leerlingen thuis en moeten zij op de computer werken.
Het RIVM heeft tijdens de vakantie bekend gemaakt dat er een nieuwe variant van het virus
is opgedoken. Deze variant lijkt ook kinderen te besmetten en deze kunnen dan ook weer
anderen besmetten.
Met halve groepen kunnen we dan ook beter de afstand bewaren, die geadviseerd wordt door
het RIVM.
Daarbij : wanneer leerlingen verschijnselen hebben :
Verkouden, hoesten, keelpijn en/of keelpijn
Thuisblijven en laten testen.
Zie hieronder de tekst van Rivm.
U kunt de test aanvragen via de GGD.
Wanneer uw kind getest wordt blijft het thuis, tot de uitslag bekend is en u brengt de school
op de hoogte.
Testen
Testen van kinderen onder 12 jaar
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft eerder deze week geadviseerd om het
testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar gelijk te trekken met dat voor kinderen die ouder
zijn dan 12 jaar. Het kabinet heeft dit advies overgenomen. Dat betekent dat ook kinderen
onder de 12 jaar die klachten hebben die kunnen duiden op corona, voortaan kunnen
worden getest. Voor kinderen tot 6 jaar is er ook een speciale test ontwikkeld, die niet met
een wattenstaafje werkt maar met een sponsje.

Vanwege de toename van besmettingen door het Coronavirus zit Nederland in een lockdown.
Dat betekent dat we zoveel mogelijk thuis moeten werken.
Voor de leerlingen van SBO Hoogvliet betekent dit halve groepen halve dagen onderwijs op
school.
Komende week blijft het schema voor de Groepen blauw, rood, oranje, groen en paars:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
08.30 – 12.00
A
B
Thuiswerk
A
B
13.00 – 15.00
B
A
B
A
Testen
Testen van kinderen onder 12 jaar
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft eerder deze week geadviseerd om het
testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar gelijk te trekken met dat voor kinderen die ouder zijn
dan 12 jaar. Het kabinet heeft dit advies overgenomen. Dat betekent dat ook kinderen onder
de 12 jaar die klachten hebben die kunnen duiden op corona, voortaan kunnen worden getest.
Voor kinderen tot 6 jaar is er ook een speciale test ontwikkeld, die niet met een wattenstaafje
werkt maar met een sponsje.
U kunt de test aanvragen via de GGD.
Wanneer uw kind getest wordt blijft het thuis, tot de uitslag bekend is en u brengt de school
op de hoogte.
CITO-toetsen
Vanaf maandag 18 januari beginnen we weer met de CITO-toetsen. Dit duurt ongeveer 2
weken. Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind op tijd en uitgerust op school komt?
Nieuwe persconferentie
Dinsdag 19 januari komt er een nieuwe persconferentie. Daarna volgt een update.
Mochten er eerder richtlijnen komen, dan houden we u zeker op de hoogte
Voor nu: een mooi weekend,
Team SBO Hoogvliet

