
Betreft: nieuwe coronaregels voor de basisscholen Trinamiek                              29 november 2021, IJsselstein

Beste allemaal,

Afgelopen vrijdag heeft de overheid nieuwe coronamaatregelen aangekondigd.

In deze brief informeert Trinamiek jullie over de coronaregels die gelden voor de basisscholen van Trinamiek

vanaf vandaag. Deze gelden voor de komende drie weken.

Het aantal besmettingen van leerlingen op de basisscholen is hoog. We zijn blij dat de scholen open blijven.

Om een veilige omgeving te creëren voor leerlingen én medewerkers is het belangrijk dat iedereen zich aan

de regels houdt. We vragen daarom jullie medewerking zodat de scholen open kunnen blijven!

Nieuwe coronaregels:

1. Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Oók bij milde

verkoudheidsklachten zoals een snotneus!

Leerlingen met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of

benauwdheid mogen naar school. Zij moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met

hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het

testresultaat.

2. Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school of worden gebracht door

maximaal één ouder of verzorger.

3. Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8, krijgen het dringende advies om zichzelf 2 keer

per week te testen met een zelftest. Daarvoor ontvangen medewerkers en leerlingen zelftesten van

de school. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Jullie ontvangen hierover binnenkort

meer informatie.

4. Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5

meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.

5. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een eigen mondkapje als zij zich door de

school bewegen, in de groep mag het mondkapje af. Zorg dat uw kind een eigen mondkapje bij zich

heeft.

6. Verschillende groepen blijven zoveel mogelijk gescheiden (cohortering).



7. Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan.

8. Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.

9. Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Vergaderingen zijn online.

Begrip en oog voor elkaar

De huidige situatie en de nieuwe maatregelen vragen veel van ons allemaal. Het is lastig om ons steeds

weer aan te passen. We vragen jullie om begrip en oog te houden voor elkaar.

Informatie

Informatie over de coronaregels voor de basisscholen vinden jullie op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de leerkracht of aan de school .

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/11/26/coronavirus-overzicht-onderwijs

