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Alle kinderen weer naar school
Afgelopen maandag zaten alle kinderen weer als vanouds met elkaar
in de groep. Dat voelde goed en naar wat wij konden merken, waren
ook de kinderen weer blij om elkaar te zien en om min of meer het
gewone ritme weer op te pakken.
We blijven ons natuurlijk wel houden aan de richtlijnen die momenteel gelden. Toch nog even herhalen:
Wat te doen bij ziekte? Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38
graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.
U of een gezinslid heeft klachten die passend zijn bij het Coronavirus. Maak alleen een afspraak
voor een test als u klachten heeft die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest
geen zin.Bel voor een afspraak met 0800-1202 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar). Blijf verder
thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heeft u andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar
0800-1351.
Meld een positieve test altijd zo snel mogelijk bij de school! In het geval u of een gezinslid positief getest is en waarbij dus Corona is vastgesteld, is het belangrijk dat wij dit zo snel mogelijk weten.
Het zou natuurlijk kunnen zijn dat er meerdere gevallen zijn in een groep etc. Dat kan ook buiten
schooltijd door een e-mail te sturen naar info.radonkel@stichtingbravoo.nl.
Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school? Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen
om verdere verspreiding tegen te gaan. Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 14
dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot
14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten
worden op de school en of er meer personen getest moeten worden is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

Brengen en halen van de kinderen
Zoals het in de maatschappij gaat zo zien we het ook een beetje op het plein bij het brengen van
de kinderen. In het begin hielden de ouders goed afstand, werden de kinderen gebracht en verlieten de ouders (een ouder per kind) meteen het pad langs de school en we zien jammer genoeg
dat dit nu een beetje verslapt. Het is ook lastig. Maar we verzoeken alle ouders om echt nog rekening te houden met de afspraken die we hebben gemaakt.
•
Bij het wachten op de kinderen onderling voldoende afstand houden.
•
De kinderen van de hogere groepen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
•
Eén ouder brengt de kinderen naar school.
•
Ouders geven hun kind af bij de poort de kinderen lopen zelf naar binnen of naar de juf
die op de afgesproken plaats staat en de ouder vertrekt daarna meteen weer en blijven
niet ’hangen’ bij de poort.
Dit klinkt zo naar als je dit typt en het afstandelijke past ook helemaal niet bij ons, maar het moet
even. Laten we ons aan de regels houden. We doen het voor elkaar!
V.w.b. het laatste punt: Met het Parapluutje is afgesproken dat ouders van de peuterspeelzaal en
de kinderopvang, na 5 over half 9 (onze ouders zijn dan immers, als het goed is, al weg) wel via
het plein hun kind af mogen zetten bij de deur. Dit in verband met de leeftijd van de betreffende
kinderen.
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Afscheid groep 8
OBS de Radonkel
Burg. Krijgsmangeerde 43
4942 AV Raamsdonksveer
Postbus 129
4940 AC Raamsdonksveer

In deze coronatijd gaat het afscheid van groep 8 wat moeizamer dan anders. De kinderen moeten
het Bieschboskamp al missen en vreesden ook dat de musical niet door zou gaan. Gelukkig hebben
we de musical, in aangepaste vorm kunnen redden voor groep 8.
Op dinsdagmiddag 7 juli voert groep 8 de musical op voor de kinderen van de Radonkel. 's Avonds
is er dan een uitvoering voor de ouders. Helaas mogen echt alleen de ouders komen, zodat het
aantal mensen wat tegelijkertijd aanwezig is, niet te groot is. Na de uitvoering nemen we dan echt
afscheid van de kinderen van groep 8.
Daarnaast gaan we met groep 8 op vrijdagmiddag 3 juli naar Duinoord. Beide gelegenheden zijn
uitgebreid gecheckt bij het RIVM en zijn toegestaan, mits we ons aan de richtlijnen houden. Deze
zijn bij u bekend en wij zullen daar op toezien. We rekenen daarbij natuurlijk ook op uw eigen
verantwoordelijkheidsgevoel.

Telefoon: 0162-514975
E-mail: info@radonkel.nl
www.radonkel.nl

Gevonden voorwerpen
Ondanks dat de school enige tijd dicht was, zijn er toch nog wel wat achtergelaten persoonlijke eigendommen van kinderen. Wanneer u nog iets mist, wilt u dan uw kind hierop attenderen dat hij of zij even
in de gevonden voorwerpen doos kijkt? We zullen ook even de klassen rond gaan om te vragen of kinderen nog spullen herkennen.
De spullen waarvan we de eigenaar niet kunnen achterhalen, gaan naar een goed doel.

Luizen pluizen
Het regelmatig luizen pluizen door een aantal ouders is in de afgelopen periode niet door kunnen gaan.
Wilt u daarom zelf de haren van uw kind controleren en attent hierop zijn?
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