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BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),
Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van maandag 4 oktober zijn we voornemens veranderingen door te
voeren ten aanzien van de coronamaatregelen op Octa.

QUARANTAINE/THUISBLIJVEN
Zoals bekend bij u hoeft een groep met ingang van 20 september niet meer automatisch in quarantaine wanneer
één van de kinderen positief test op het coronavirus. Ook mogen kinderen die bijvoorbeeld neusverkouden zijn,
weer gewoon naar school. Dit betekent concreet dat u de beslisboom raadpleegt of een kind met klachten naar
school mag. Testen bij klachten blijft het advies vanuit de overheid.
Is uw kind positief getest dan blijft het van belang dat u dit doorgeeft aan ons. Wij nemen vervolgens contact op met
de GGD en krijgen dan een advies over eventuele noodzakelijke quarantainemaatregelen. Ouders/verzorgers van de
klas worden geïnformeerd wanneer er contact is geweest met de GGD.

1,5 METER EN INLOOP
Aangezien vanaf 25 september de 1,5 meter wel wenselijk blijft, maar niet meer noodzakelijk, kunnen we het
brengen van de kinderen naar school voorzichtig aanpassen, dit gaan we met ingang van maandag 11 oktober
invoeren.
Octa wil een school zijn waar iedereen zich welkom voelt. De situatie van het afgelopen jaar, waarbij ouders de
school niet in mochten, voelde voor ons als team dan ook heel vreemd.
Toch hebben we gemerkt en ook gehoord van ouders/verzorgers dat kinderen zelfstandiger zijn geworden door zelf
de school in te gaan en dat het afscheid vaak makkelijker verliep.
De inloop ’s ochtends, zoals we deze voor corona kende, was bedoeld om de overgang van thuis naar school soepel
te laten verlopen en kinderen de gelegenheid te bieden de dag rustig op te starten. Vooral dit laatste lukt niet goed
wanneer er veel ouders in een klas staan. Het overzicht is weg voor de kinderen en er is meer onrust en geluid om
hen heen.
We willen dan ook graag met een nieuwe werkwijze starten. Het doel blijft een soepele overgang van thuis naar
school te creëren, kinderen moeten rustig de dag kunnen beginnen in een klas waarin ze zelf het overzicht hebben.
Ouders/verzorgers van alle groepen moeten daarnaast de gelegenheid hebben te volgen waar hun kind in de klas
mee bezig is.
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Hoe gaan we dit doen?
Vanaf maandag 11 oktober 2021 gaan we de inloop als volgt vormgeven:
Voor de kinderen van de groepen 1-2:
Ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 1-2 mogen vanaf 08:20 uur hun kind weer naar binnen brengen.
Het is van belang om kinderen zelf hun jas en tas op te laten ruimen. We hebben tijdens de afgelopen periode gezien
dat kinderen dit héél goed zelf kunnen.
Vervolgens mag u mee de klas in om uw kind te helpen een werkje te kiezen en gaat uw kind daarmee aan de slag.
We vragen u om dan direct afscheid te nemen en de klas weer te verlaten. We willen uiterlijk 08.30 uur met alle
kinderen starten.
Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8:
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan gewoon zonder hun ouder/verzorger naar binnen zoals ze dat het
afgelopen schooljaar ook gedaan hebben. Wel vinden we het belangrijk dat ook deze ouders/verzorgers mee kunnen
genieten van wat hun kind in de klas doet. Daarvoor starten we met het volgende:
In de eerste week na iedere vakantie (zomer, herfst, kerst, carnaval en mei) mogen alle kinderen twee keer door hun
ouder/verzorger naar binnen gebracht worden. Dan kunnen ook deze kinderen laten zien met welke taak ze bezig
zijn op school.
We zien dit in eerste instantie als een proefperiode en zullen deze werkwijze evalueren.
Mocht uw kind iets zijn vergeten en komt u dat later brengen, mocht u uw kind op komen halen voor een bezoek
aan een arts o.i.d. of wordt u gebeld omdat uw kind ziek is en opgehaald moet worden, dan bent u weer van harte
welkom in de school om uw kind op te halen of iets af te geven. Onze deuren staan voor u open!

ACTIVITEITEN EN OUDERAVONDEN
Wanneer we activiteiten of een ouderavond organiseren zijn we gebonden aan de regel dat we 75% van de
capaciteit mogen benutten. Per activiteit of ouderavond bekijken we op welke wijze we aan deze regel kunnen
voldoen. Dit schooljaar gebruiken we ook om te onderzoeken op welke wijze we digitale oudergesprekken blijvend
kunnen combineren met fysieke oudergesprekken. We houden u hierover op de hoogte middels de nieuwsbrief.
Fijn dat we weer een stap verder kunnen gaan in deze bijzondere tijden rondom het coronavirus.
We kijken ernaar uit om u weer in de school te begroeten!
Met een hartelijke groet,
Namens Team Octa,
Richelle Bosgoed
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