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Actuele coronamaatregelen en
huidige situatie mbt schooltijden
Start- en eindtijden
De maatregelen m.b.t. start- en eindtijden
vervallen vanaf woensdag 2 maart. Alle
leerlingen beginnen dan weer om 8.30 uur
en voor alle kinderen eindigt de schooldag op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om
14.30 uur / op woensdag 12.30 uur.

Hygiënemaatregelen
De huidige hygiënemaatregelen blijven
gewoon van kracht.

Pauzemomenten
Vanaf woensdag 2 maart spelen alle
leerlingen weer gezamenlijk buiten tijdens de
pauze.
Ouders in school
Vanaf woensdag 2 maart mogen ouders weer
de school in voor oudergesprekken en
inloopmomenten.
We hadden met de MR de afspraak gemaakt
dat in de week na de vakanties ouders
welkom zijn in school om hun kind(eren)
naar de groep(en) te brengen.
Vanaf 7 maart gaan de leerlingen weer, zoals
we nu gewend zijn, zelfstandig naar de
groepen. Voor nieuwe (wenners) leerlingen
kunnen afspraken gemaakt worden met de
leerkrachten van de onderbouw.
Mondkapjes
Ouders, leerkrachten en leerlingen hoeven
vanaf woensdag 2 maart geen mondkapjes
meer te dragen binnen school.
Zelftestadvies
Het zelftestadvies van 2 keer per week
testen, blijft. Dit geldt voor leerkrachten en
leerlingen vanaf groep 6. Via school zijn de
tests nog te verkrijgen.

Studiedag
Ook morgen, dinsdag 1 maart, hebben wij
een studiedag. De leerlingen zijn ook deze
dag vrij. Woensdag zien wij alle leerlingen
graag weer om 8.30 uur op school. In deze
week mag u met uw zoon/dochter meelopen
tot aan de groep.
Herhaalde oproepen voor
Luizencontroles
Ook de luizencontroles kunnen weer
doorgaan.
Er zijn helaas onvoldoende ouders om de
luizencontrole op school te laten
plaatsvinden. Daarom hierbij nogmaals een
oproep of u zich wilt aanmelden hiervoor. De
luizencontrole is elke woensdagmorgen na
een vakantie.
Aanmelden kan bij
m.overboom@talenthoorn.nl.

Quarantaine
Leerlingen hoeven alleen in quarantaine als
zij zelf positief zijn getest of als zij klachten
hebben, maar niet worden getest. De
quarantaineperiode kunt u vinden op:
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl.
Wanneer een huisgenoot of ander contact
positief is getest, mag een leerling gewoon
naar school. Bij klachten alleen naar school
na een negatieve (zelf)test.

Pleinwacht
Wij komen nog ouders tekort die pleinwacht
willen lopen op de locaties in de binnenstad.
Op maandag op de Messchaertstraat en op
dinsdag en donderdag op de
Gravenstraat. Pleinwacht is van 12.00-13.00
uur, aanmelden kan per e mail:
m.overboom@talenthoorn.nl.

