Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
Nieuwsbrief 14 week 9 | 27 februari 2022
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Extra nieuwsbrief
Het kabinet heeft de Coronamaatregelen
versoepeld. Voor school betekent dat er weer
veel meer mogelijk is.

De driehoeksgesprekken in maart zijn in school
in het lokaal van uw kind.

In-/uitgangen
Groep
Ingang
Uitgang
1/2a nooddeur bij nooddeur bij de
en
de zandbak zandbak
1/2b
3-4-5 hoofdingang deur bij
plein
Prismare/fietsenstalling
6-7-8 hoofdingang hoofdingang plein
plein
Fietsenstalling: langs de muur bij de
gymzaal.

Thuisblijfregels leerlingen
- Blijf thuis bij klachten en laat je testen!
- Bij milde verkoudheidsklachten is een zelftest
voldoende.
- Leerlingen die recent (binnen 8 weken na een
positieve test) zijn hersteld, hoeven niet
opnieuw getest te worden. Ook niet bij milde
klachten.
- Leerlingen die in contact zijn geweest met
iemand die corona heeft, hoeven niet in
quarantaine als een huisgenoot besmet is
(categorie 1) of als ze in nauw contact geweest
zijn met een besmet persoon (categorie 2). Zij
kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn.

De deuren gaan om 8.20 uur open. Om 8.25
uur gaat de bel en om 8.30 uur starten de
lessen in alle groepen. Als kinderen te laat
binnen komen, missen ze de uitleg van de les!
Te laat komen, wordt genoteerd als
ongeoorloofd verzuim.

Afstand houden en mondkapjes
De anderhalve meter maatregel is komen te
vervallen.
Volwassenen wordt geadviseerd in drukke
situaties mondneuskapjes te dragen.

Aanwezigheid van ouders in school
Groep
1/2a en Twee keer per week een inloop,
1/2b
waarbij ouders tot 8.45 uur in de
klas mogen kijken en meedoen met
de activiteiten.
1-8
Elke maand op een woensdag- en
vrijdagmiddag inloop van 12.30 tot
13.00 uur.
Er zullen voor groep 1-2-3 (en mogelijk ook
voor de andere groepen) infobijeenkomsten
georganiseerd worden.
Data hoort u nog van ons.

We zijn blij dat er weer zoveel mogelijk is!
Heeft u vragen: bel of mail!

