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Aan alle leerlingen, ouders en verzorgers van OBS
’t Partoer,
•
Een nieuw kalenderjaar is begonnen. Team
Partoer wenst u het allerbeste toe. Laten we
hopen dat we met zijn allen gezond blijven. En dat
kinderen het hele jaar naar school kunnen gaan.
Zoals u weet gaan de scholen op 10 januari weer
open. In de laatste Corona Tillegraaf hebben we u
beloofd uiterlijk woensdagmiddag 5 januari een
bericht te sturen over de heropening. Door het
kabinet, ons bestuur en allerlei andere instanties
zijn geen extra maatregelen geadviseerd. De
maatregelen van voor de kerstvakantie blijven dus
bestaan:
• Personeel houdt waar mogelijk 1,5 meter
afstand
• Personeel draagt een mondkap
• Personeel doet minimaal 2 x in de week een
zelftest. Bij een positieve zelftest wordt er
meteen een afspraak bij de GGD voor een PCR
test gemaakt.
• Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 wordt
geadviseerd een mondkap te dragen
• Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 wordt
geadviseerd 2 x in de week thuis een zelftest
te doen. De zelftesten worden door school
aangevraagd en door school verdeeld onder
de leerlingen. Ouders krijgen hiervan bericht
wanneer er weer testen worden meegegeven.
Bij een positieve zelftest kan een leerling niet
naar school komen en moet een testafspraak
bij de GGD gemaakt worden. We vragen
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 om
zondagavond of maandagochtend een zelftest
te doen.
• Leerlingen met milde verkoudheidsklachten
kunnen niet naar school. Een zelftest of test

•
•

bij de GGD wordt geadviseerd. Een negatieve
zelftest is geen toegangsbewijs voor school.
Iedereen wast zijn handen regelmatig (begin
van de dag, eten en drinken, na buitenspelen)
Ouders houden 1,5 afstand op het
schoolplein.
Ouders kunnen de school niet binnen, tenzij
er hoge nood is.

Als uw kind thuis blijft, stuur dan een Parrobericht naar de leerkracht. We doen ons best om
’s ochtends vroeg werk klaar te leggen. Dit is dan
af te halen aan de tafel bij het directiekantoor.
Wel graag mondkapje op doen.
Komende maandag gaan we dus weer open. Alle
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 moeten hun
Chromebook weer meenemen. De lader en
koptelefoontjes niet vergeten.
We hopen dat iedereen nog een paar fijne dagen
heeft. Maandag gaan de scholen weer open.
Met vriendelijke groet,
Namens Team Partoer,
Karel Beke, directeur

