Othelloweg 8
3194GS Hoogvliet
010-4162687
directie@sbohoogvliet.nl
Hoogvliet 15-01-2021
Beste ouders en/of verzorgers,
Nieuwe persconferentie van 12-01-2021
Afgelopen dinsdag is er een nieuwe persconferentie geweest; Hierin is aangegeven dat de
lockdown verlengd is tot tenminste 25 januari 2021.
SBO Hoogvliet gaat daarom door met het A en B rooster van lesdagen.
Komende weken blijft het schema : Groep 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
Op woensdagen wordt er thuis op de computer gewerkt .
Groep Geel komt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-12.00u
Mochten er veranderingen komen vanuit de overheid dan zullen we hierover berichten.
Ziekmelden en te laatkomen
Behalve Corona, kan het gebeuren dat uw kind ziek is; Wilt u dat bij de school melden,
via de app of het contactformulier van de website of gewoon per telefoon.
Wilt u dat voor 8.30 u doen???
Te laatkomen
Het valt ons op dat er ondanks halve dagen onderwijs toch nog leerlingen te laat komen.
Een keer kan gebeuren, maar er zijn leerlingen die van de 4 dagen per week, 3 x te
laatkomen.
Wij wijzen erop dat de leerlingen leerplichtig zijn en dat te laat komen ongeoorloofd
verzuim is. Het verzuimprotocol zal dan ook ingezet worden.
Toetsweken:
Vanaf maandag 18 januari start de toetsweek;
Afscheid Carola
Op donderdag 21 januari zal juf Carola voorlopig afscheid van ons nemen. Zij gaat zich
voorbereiden op de bevalling en daarna gaat ze een poosje van haar kindje genieten.
Wij verwachten dat zij in juni ons team weer komt versterken.
Gedurende die periode wordt zij vervangen door juf Vanessa .

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.
Een gezellig en gezond weekend,
Team SBO Hoogvliet

