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Gevolgen persconferentie kabinet van 26
november 2021 voor onze scholen

Beste ouder(s), verzorger(s),
In de media werd de laatste dagen gespeculeerd over de sluiting van de scholen. Gelukkig
heeft het OMT anders geadviseerd en is dit advies overgenomen door het kabinet: de
scholen blijven open!
Wat fijn dat we er kunnen zijn
Natuurlijk waren wij voorbereid op een eventuele sluiting. Iets dat in deze tijd met steeds
meer besmettingen zeker niet ondenkbaar was geweest. Gelukkig stelt men het onderwijs
aan uw kinderen voorop. We zijn blij dat we uw kinderen op onze scholen mogen blijven
zien.
Niets is vanzelfsprekend
De druk op de zorg loopt op. Wij merken dat er meer kinderen en leerkrachten uitvallen. Als
leerkrachten krijgen we nog steeds voorrang bij de GGD met testen. Bij positieve
besmetting(en) is er goed overleg met de GGD, die ons voorziet van advies. Samen wordt er
gekeken of een school open kan blijven of tijdelijk moet sluiten. Ook kan een
groepsquarantaine kan het advies zijn.
Aanvulling op de maatregelen
Vorige week ontving u al een brief over de aangescherpte maatregelen. Vanaf volgende
week komt hierop nog een aanvulling:
- Vanaf groep zes dragen leerlingen in de gang een mondkapje. Wij verzoeken u dan
ook elke dag een schoon mondkapje mee te geven aan uw kind.
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We hebben alle maatregelen voor u op een rij gezet op obase.nl/corona. Zijn er bepaalde
maatregelen moeilijk voor uw kind? Geef dit dan aan bij uw leerkracht of directeur. We
bekijken graag met u wat het beste bij u en uw kind past.
We maken er iets van
Deze laatste maand van het jaar staat voor samenzijn en plezier. Iets waaraan we nu
gelukkig samen met de kinderen op school invulling kunnen geven. Het is misschien niet
zoals we met elkaar hadden bedacht, maar we maken er iets van!

Met warme groet,
mede namens de schooldirecteuren van OBASE,
drs. E. (Ewald) de Keijzer
directeur-bestuurder OBASE
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