Brielle, 3 februari 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Tijdens de persconferentie van gisteravond is definitief meegedeeld dat de scholen voor
basisonderwijs/ speciaal onderwijs per 8 februari as. weer open gaan. SO de Watertoren zal op
alle dagen van de week voor alle leerlingen open gaan.
Wij zijn blij om de kinderen weer op school te mogen verwelkomen. Wij zien echter ook dat het
vragen oproept bij ouders en medewerkers en hebben daar begrip voor. Op dit moment wordt
er hard gewerkt om de heropening in dit korte tijdsbestek zo veilig, verantwoord en haalbaar
mogelijk te doen.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u meer wilt weten over de manier waarop de heropening
gaat verlopen. Via deze brief geven wij u hier informatie over.
Extra maatregelen
Om het risico op besmetting te verkleinen komen er extra maatregelen, dat zijn onder andere:
• Bij coronaklachten moeten kinderen naar huis. Wij zullen u dan verzoeken uw kind van
school op te komen halen.
• Als een kind positief is getest gaat de hele klas of groep in quarantaine, gedurende vijf
dagen. Bij een negatieve test kunnen de leerlingen na vijf dagen weer naar school
komen. Als er niet getest wordt, blijft de leerling nog eens vijf dagen in quarantaine.
• Er zijn gespreide begin- en eindtijden en pauzes. Doordat de meeste leerlingen gebruik
maken van het leerlingenvervoer kunnen wij dit organiseren en zullen de schooltijden
hetzelfde blijven.
• Er wordt in de klas zoveel mogelijk alleen, in vaste groepjes of koppels gewerkt.
• De leerlingen van groep Groen dragen op de gangen een mondkapje.
Het protocol met verdere adviezen wordt nog landelijk ontwikkeld. Als hier zaken in staan, die
wij met u willen delen, zullen wij dat in de nieuwsbrief van deze week vermelden. Wij hebben de
openstelling van de school afgestemd met de Medezeggenschapsraad. Mocht u nog vragen
hebben, kunt u deze het beste opnemen met het klassenteam. De taxibedrijven zullen door ons
geïnformeerd worden.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en willen u bedanken voor de prettige
samenwerking en uw grote inzet gedurende de afgelopen weken.
Met vriendelijke groet,
E. Trouwborst, directeur SO de Watertoren
W. Lageweg, directeur Speciaal Onderwijs Brielle

