De Waarden – Stichting voor interconfessioneel basisonderwijs
Kristallaan 1 4761 ZC Zevenbergen
0168 40 45 02
info@dewaarden.nl
www.dewaarden.nl

Aan alle ouders en/of verzorgers van alle scholen van Stichting de Waarden

Zevenbergen, 1 september 2021
Onze ref.: 2021-100/LH/vp
Betreft: start nieuwe schooljaar 2021/2022
Bijlage: beslisboom primair onderwijs

Beste ouders en/of verzorgers,

De laatste dagen van de zomervakantie zijn aangebroken. Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Ik hoop
dat u allen van uw welverdiende rust heeft kunnen genieten en uw kind(eren) klaar zijn voor het nieuwe
schooljaar. We hopen van harte dat dit schooljaar zo normaal mogelijk zal verlopen. Helaas gaat ook dit
schooljaar gepaard met de nog steeds geldende coronamaatregelen. In deze brief breng ik u op de hoogte
van de laatste informatie.
Coronamaatregelen in het primair basisonderwijs
Voor het primair basisonderwijs verandert er zeer weinig, de kinderen gaan volledig naar school. Wat er
verandert, is dat het Outbreak Management Team (OMT) in haar meest recente advies heeft aangegeven dat
het preventief zelftesten voor onze medewerkers tweemaal per week niet meer hoeft. Dat is onder andere
wanneer iemand volledig gevaccineerd is en twee weken heeft gewacht om de immuniteit op te bouwen.
Voor de rest blijft alles bij de situatie die ook gold voor de zomervakantie, dit betekent:
- Volwassenen blijven wel 1,5-meter afstand van elkaar houden. Dit geldt ook voor onze medewerkers
onderling of ten opzichte van ouders en andere externen in de school;
- U als ouders/verzorgers beperkt kunnen worden ontvangen op school of met aanvullende
maatregelen welke door de school worden gecommuniceerd;
- Er onder voorwaarden schoolkampen en excursies weer mogen plaatsvinden;
- Daarnaast blijven ook de basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de GGD’
en ‘vaak handen wassen’ van kracht.
Thuisblijven of niet?
Als uw kind verkoudsheidsklachten dan wel corona gerelateerde klachten heeft en u twijfelt of uw kind naar
school mag dan kunt u het vragenschema van de beslisboom doorlopen. De actuele versie van
de Nederlandse beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van de basisschool is van 20 augustus 2021
en is bijgevoegd als bijlage bij deze brief.
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Leervertraging en mentaal/emotioneel welzijn leerlingen
Vanuit de overheid is het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. Vanuit dit programma kunnen we op al
onze scholen extra inzetten op het inlopen van eventuele opgelopen leervertragingen en om aandacht te
geven aan het mentaal/emotioneel welzijn van onze leerlingen. Al onze scholen hebben hiervoor een plan
van aanpak opgesteld. Het wordt een uitdagend schooljaar, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat wij er
met al onze medewerkers en u als ouder en/of verzorgers er samen een goed jaar van gaan maken.
Tot slot
Uiteraard houden we komende tijd op al onze scholen goed de vinger aan de pols en zijn we op meerdere
scenario’s voorbereid. We streven er net als voorgaand schooljaar naar dat al onze scholen op een veilige
manier openblijven en dat opgelopen leervertragingen zo veel mogelijk worden ingehaald en
mentaal/emotioneel welzijn van leerlingen wordt hersteld. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een mooi
schooljaar zal worden! Mocht u aanvullende vragen hebben neemt u dan contact op met de directeur van de
school van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

Lucienne Hoogwerf
voorzitter College van Bestuur Stichting de Waarden

