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BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),  

Afgelopen dinsdag zijn er in verband met de oplopende corona-besmettingen, aangescherpte maatregelen 
aangekondigd. Ook voor onze school vraagt dat een aantal aanpassingen. In deze brief leest u welke wijzigingen wij 
door moeten voeren.  
 

BRENGEN VAN DE KINDEREN 

We hebben het heel prettig gevonden dat we de afgelopen weken niet alleen kinderen, maar ook weer ouders in de 
school konden ontvangen. Fijn om weer te voelen dat we ‘samen school zijn’. Kinderen die aan papa en mama laten 
zien dat ze echt zelf hun jas en tas op kunnen hangen, ouders die met de armen over elkaar op een afstandje toe 
staan te kijken hoe zelfstandig hun kind is. Voor nu moeten we weer even een stapje terug, met als doel weer toe te 
werken naar een situatie waarin afstand houden tot elkaar niet meer de norm is. Dat betekent dan ook dat we met 
ingang van aanstaande maandag 8 november weer genoodzaakt zijn om de kinderen buiten op te vangen. In onze 
smalle hal is het niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. De leerkrachten van de groepen 1-2 zullen 
weer vanaf 08:15 uur buiten staan om de kinderen van die groepen welkom te heten. In de school zorgen we voor 
toezicht in de lokalen. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen dan ook vanaf 08:15 uur direct naar binnen.  
 

OUDERAVONDEN, OUDERCONTACT 

Na deze lange periode van elkaar voornamelijk digitaal ontmoeten vinden wij het belangrijk om, daar waar mogelijk 
binnen de richtlijnen, elkaar fysiek te treffen. Onze intentie is dan ook om de komende periode oudergesprekken op 
school plaats te laten vinden. Wel treffen we daarbij een aantal maatregelen om die gesprekken veilig te kunnen 
voeren: 
- Kom maximaal 5 minuten voor de aanvangstijd van het gesprek naar school, wacht buiten op het plein totdat het 
tijd is voor het gesprek. Het is niet de bedoeling dat kinderen meekomen naar het gesprek.  

- Kom binnen via de hoofdingang, desinfecteer dan uw handen. Volgt u binnen de looproute in de school. 

- In de klas zorgt de leerkracht ervoor dat er stoelen klaarstaan op voldoende afstand van elkaar en er zal voldoende 
geventileerd worden. 

- Kom alleen indien er op geen enkele wijze sprake is van gezondheidsklachten. Ook bij een kleine kriebel in de keel 
of bij een lichte loopneus vragen wij u de fysieke afspraak om te zetten in een digitale afspraak.  

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen het gesprek via Teams te voeren, laat dit weten via de eigen leerkracht. 

Mochten er nieuwe maatregelen aangekondigd worden waarbij er aanpassingen gedaan worden in het protocol 
voor het primair onderwijs dan brengen wij u hiervan op de hoogte. 
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Alle activiteiten waarbij ouders in grotere groepen uitgenodigd worden én waarbij ouders geen vaste zitplaats 
hebben kunnen gezien de huidige maatregelen niet doorgaan. Dat betekent dat de Werkavond Sint van maandag 15 
november niet door kan gaan. We bedanken iedereen die zich opgegeven heeft. Als team zorgen wij ervoor dat de 
school er feestelijk uit zal zien.  

 

Om goed bij te dragen aan het terugdringen van het virus vinden wij het van belang om alleen activiteiten door te 
laten gaan, of externen toe te laten in de school die essentieel zijn voor ons onderwijsproces. Dat betekent concreet 
dat therapieën zoals logopedie en fysiotherapie gewoon door kunnen gaan, maar dat we bijvoorbeeld afspraken met 
gastsprekers of ouders die in de groepen 1-2 een verjaardag komen vieren, helaas af moeten zeggen. Daar waar 
mogelijk kijken we naar digitale oplossingen.  

QUARANTAINE 

Op dit moment lopen de besmettingen in de gemeente Doetinchem snel op. Om ons heen zien we scholen die 
helaas toch weer volledige groepen kinderen in quarantaine moeten doen na overleg met de GGD. Ook wij blijven 
zorgvuldig afstemmen met de GGD indien er sprake is van één of meerdere besmettingen. We blijven hierover met u 
communiceren zoals u van ons gewend bent, via Parro. Heeft uw zoon of dochter klachten of heeft er een 
besmetting plaatsgevonden in jullie directe omgeving? Raadpleeg dan de beslisboom om te bepalen of uw kind naar 
school mag. Bij twijfel mag u altijd naar school bellen en denken wij met u mee.  

 

Met een hartelijke groet, 

Namens Team Octa, 

Richelle Bosgoed 

 


