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De algemene indruk is dat de coronamaatregelen door medewerkers en leerlingen in de school goed
worden opgevolgd. We zien dat kinderen en leraren blij zijn om op school te werken. Deze week
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hebben we op maandag 11 mei de lokalen “coronaproof” ingericht en de maatregelen besproken en
geoefend. Prioriteit heeft de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. Het veiligheidsteam
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komt dagelijks bijeen om de laatste bevindingen te bespreken. Sjoerd van Loon is de voorzitter van
het veiligheidsteam. Informatie bespreekt hij tijdens de start van de werkdag om 8.10 u. met het
lerarenteam. Een van de maatregelen is dat de schoolschoonmakers tijdens lunchtijd extra schoonmaken.
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Vervolg na 20 mei.
De (P)MR zal op maandag 18 mei de uitvoering van de huidige aanpak evalueren. Vervolgens bespreken we wat de vervolgaanpak is op basis van de (P)MR-advies, maatregelen van het RIVM en LPS.
Ouders worden hierin vertegenwoordig door de MR.
Uiteraard betrekken we de adviezen van het lerarenteam en (P)MR om te komen tot een aanpak voor
na 20 mei. Het managementteam zal de keuze van de aanpak uiteindelijk maken.
Hopelijk is de minister in week 21 duidelijk in zijn toespraak over de gewenste aanpak voor basisscholen.
Invallers.
Voor groep 1-2A hebben we juf Saskia (ma + di) en juf Angelique (wo).

Interessante informatie:

Voor groep 3A werken juf Anne-Marie en juf Suzanne Balemans.
In groep 3B werkt juf Marleen alle dagen.
In groep 4B werken juf Sophie en juf Heleen.
Bouwcoördinatoren.
Vanwege de coronamaatregelen werken Manon de Groen en Suzanne van Doorn in week 21 in hun
eigen groep.
Met hartelijke groet,
Ab de Laater.
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RIVM protocol bij ziekteverschijnselen
Zoals u weet, hebben we op Klim-Op en Open Hof momenteel te maken met een protocol van het RIVM dat alle scholen
op dienen te volgen. Dit protocol is gebaseerd op de laatste inzichten en wordt steeds aangepast. Wij gebruiken de versie
van 6 mei.
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-opstart-basisonderwijs-versie-6-mei.pdf
Graag willen we uw aandacht vragen voor een lastig punt, namelijk punt IV.2 en IV.3, het wegstuurbeleid. We hebben
hierover de laatste dagen intensief contact gehad met zowel RIVM als de GGD. Graag willen we u wijzen op het volgende:

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:
• Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis
Het gaat hier over en/of verschijnselen. Wij willen ons als school hier aan houden. Dat betekent dat wij u vragen uw kind
bij dergelijke verschijnselen af te halen van school en thuis te houden.
Nu zijn er echter ook richtlijnen van de RIVM, die aangeven dat kinderen met chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts gewoon naar school kunt sturen. Deze twee verschillende opstellingen levert voor u en de school een stukje onduidelijkheid op.
We hebben daarom met de RIVM én de GGD ruggenspraak gehad. Het antwoord was duidelijk: Als school dienen we ons
te houden aan het school-protocol en moeten we hier niet van afwijken. We vragen u vervolgens naar de dokter te gaan.
Mocht de dokter vaststellen dat het een chronische verkoudheid, hooikoorts o.i.d. zijn, dan vragen we een doktersbriefje,
waarop de dokter toestemming geeft om uw kind alsnog naar school te sturen, óf of dokter neemt een corona-test af.
Wanneer de uitslag negatief (géén corona) is, mag uw kind alsnog naar school. In dat geval kán het dus voorkomen dat u
een kind met snotneus, niezen, o.i.d. op school ziet lopen.
Wij begrijpen dat dit voor u een vervelende situatie kan opleveren. We hopen op uw begrip.
Tenslotte een korte opmerking over zeep en droge handen. We merken dat er verschillende reacties op de zeep zijn. De
meest voorkomende reactie is dat kinderen last krijgen van droge handen. Het is dan voor de droge handen prettig om
thuis een drupje handcrème te gebruiken. Dat helpt al goed. Mocht uw kind heel veel last hebben van droge handen, kan
er evt. wat handcrème mee naar school. Een enkel kind heeft ook last van een allergische reactie. In het geval van een
allergische reactie mag uw kind, in overleg met de leerkracht vanzelfsprekend een andere soort zeep meenemen, waar uw
kind niet allergisch op reageert. Dit verschilt dan weer van geval op geval.

Vriendelijke groeten,
Namens het veiligheidsteam van De Boemerang:
Sjoerd van Loon
e-mail: sjoerd.van.loon@lpsnet.nl
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