Rotterdamse Schoolvereniging Noord

Geachte dames en heren,
Lichte wijziging coronamaatregelen
Morgen, dinsdag 31 augustus, gaan de schooldeuren weer open.
De leerlingen en de leraren hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren. Volwassenen in de
school wel: anderhalve meter. Ook als ze volledig zijn gevaccineerd.
Het blijft mogelijk, als leerlingen besmettelijk in de klas hebben gezeten, dat in overleg met de
GGD, de leerlingen van die klas minimaal vijf dagen in thuisquarantaine moeten. Als een leerling
in zo'n geval na 5 dagen negatief wordt getest, dan mag hij of zij weer naar school. Kan of wil
men niet testen, dan zal de thuisquarantaine tien dagen duren. Daarna kan de leerling weer naar
school, mits hij of zij klachtenvrij is. Leraren hoeven niet meer in quarantaine, mits zij volledig zijn
gevaccineerd.
In school blijven de maatregelen rond hygiëne van kracht.
De ouders van de leerlingen worden niet toegelaten in school. De leerlingen worden voor de deur
door medewerkers van de school opgevangen en, indien nodig, naar de juiste klas geleid.
Ouders kunnen leraren spreken door via administratie@rsv.nl een belafspraak aan te vragen. U
wordt dan anoniem of via de schooltelefoon gebeld door de betreffende leraar of lerares. Zelf
bellen met leraren is niet toegestaan. Dat geldt ook voor appen. De telefoonnummers van leraren
zijn niet beschikbaar voor ouders van leerlingen.
In heel bijzondere gevallen wordt een fysieke afspraak met ouders gemaakt. In school geldt dat
er dan anderhalve meter afstand wordt gehouden.
De schooldeuren gaan om 8.35 uur open (dus niet meer om 8.30 uur).
De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden door de leraressen rond 15.00 uur (woensdag 12.30
uur) naar buiten geleid en kunnen voor het schoolgebouw worden opgehaald. Licht u de
eventuele kinderopvang daarover in? De oudere leerlingen verlaten zelfstandig de school.
Op de maandagen en de donderdagen gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8 om 15.30 uur
naar school. Voor jongere broers en zussen worden dan weer wachtklassen ingericht. U wordt
daarover nog geïnformeerd.
Als leerlingen jarig zijn of hun verjaardag vieren, mogen zij weer de klassen rondgaan. Het moet
niet. Gelet op corona gaat u verstandig om met de keuze van traktaties?
De school is er klaar voor uw kind te ontvangen en we hebben er zin in te beginnen. Ik wens u
een goed schooljaar toe.
Met een vriendelijke groet,
P.O. Severin, directeur.

