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* Berichten van de directie
- Extra informatie over klachten, (zelf)testen en
mondkapjes
- Wanneer krijgt u informatie van school over corona
in de groep?
* Prowise - inlog thuis

Belangrijke data
December
3
Het feest van Sinterklaas
6
Kerst-versiermiddag
22
Kerstviering
27
Start Kerstvakantie (t/m 7 januari)
Januari
10
17
17
17
17
24
26

Weer naar school
Start Cito groepen 3 t/m 7
Start definitieve adviesgesprekken
groepen 8
MR-vergadering
OR-vergadering
Start Cito groepen 2
Start Nationale Voorleesdagen

Bijlagen:
- Stappenplan inloggen schoolaccount
- Thuis inloggen in Prowise Go

Berichten van de directie
Extra
informatie
over
klachten,
(zelf)testen en mondkapjes
De huidige regels voor kinderen met
klachten en de (zelf)testen roepen vragen
op bij ouders. Hierbij een korte toelichting.
Kinderen met lichte klachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, benauwdheid of kortademigheid,
verhoging of koorts, plotseling verlies van
reuk en/of smaak, blijven thuis en worden
getest bij de GGD. Kinderen die een
negatieve uitslag op de PCR-test hebben
gehad, mogen weer naar school.
Bij kinderen die de afgelopen 8 weken
corona hebben gehad, geldt dat ze geen
test hoeven af te nemen en meteen naar
school mogen. Deze kinderen worden
gezien als immuun. Daarbij is het niet
mogelijk om deze groep te testen, omdat er

nog sporen van de eerdere besmetting in
het lichaam aanwezig zullen zijn.
Natuurlijk geldt voor deze groep ook altijd
ziek = ziek, want ondanks corona zijn er
ook andere griepjes in omloop.
Er worden vragen gesteld over de zelftests
bij kinderen van de groepen 6 t/m 8. Het
dringende advies van de overheid is om de
kinderen uit de groepen 6 t/m 8 twee keer
per week thuis te testen met een zelftest.
Deze test worden zeker niet op school
afgenomen. De test wordt enkel besproken,
zodat de kinderen weten wat ze meekrijgen
en wat de bedoeling is. We zullen ook geen
navraag doen wie wel of niet de test
hebben afgenomen. Er is sprake van dat de
tests via school geleverd gaan worden,
Zodra de tests beschikbaar worden
gesteld, zullen we ze onder de kinderen
verdelen en is het aan de ouders hoe met
dit advies om te gaan. Zolang de school de
zelftests nog niet van de overheid heeft
ontvangen, kunt u zelf overwegen om een
test aan te schaffen.
Ook de mondkapjes bij de groepen 6 t/m 8
was maandag best spannend. Hoe zouden
de kinderen hiermee omgaan? We hebben
gemerkt dat de kinderen het niet als
probleem ervaren om een mondkapje te
dragen. Het is misschien soms lastig, maar
in veel gevallen lijkt het erop dat ze het juist
zien alsof ze serieus genomen worden.
Enkele ouders hebben meer moeite met
deze aanpassing. Maar ook hierin zijn de
meningen zeer divers. De een wil het liefst
nog strengere maatregelen op school,
terwijl de ander het juist veel te streng vindt.
Wij hebben bestuurlijk overlegd en volgen
het dringende advies van de overheid.
Wanneer krijgt u informatie van school
over corona in de groep?
Op de groepsapp wordt door ouders vaak
privacygevoelige informatie met elkaar
gedeeld. Dit kan soms handig zijn, maar
roept soms ook vragen op wat dit voor de
groep betekent en ook de verwachting dat
de school hierover met de groep
communiceert.
Als school hebben wij ons te houden aan
privacy regels conform de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

Wij communiceren met u enkel in algemene
zin en alleen als het echt noodzakelijke
informatie voor de groep betreft.
Over quarantaine gevallen in de groep
(omdat een gezinslid besmet is), positieve
zelftesten, kinderen die met lichte klachten
worden opgehaald of bij een door de GGD
vastgestelde positieve besmetting van een
leerling die geen besmettingsgevaar
oplevert voor de groep, wordt door de
school niet gecommuniceerd.
U kunt ervan uitgaan dat wij noodzakelijke
informatie (bijv. als iemand in de
besmettelijke periode op school is geweest)
met de betreffende personen zullen delen.
Over de situaties op school en de eventuele
noodzakelijkheid van een groepsbericht,
heb ik veelvuldig contact met de GGD
scholenlijn.
Met vriendelijke groeten,
Michel Houttuin
Directeur
Prowise - inlog thuis
Wij zijn dit schooljaar een samenwerking
gestart met Prowise. Prowise beheert een
deel van ons digitale systeem. Om te
voorkomen dat het inloggen thuis bij
quarantaine of lockdown problemen gaat
veroorzaken, willen wij graag weten of alle
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 thuis
kunnen inloggen op hun Prowise account.
Daarom verzoeken wij de ouders en
leerlingen van deze groepen om thuis te
controleren of zij kunnen inloggen op het
Prowise account om vervolgens vanuit de
Google omgeving te kunnen werken. Indien
er zich een probleem voordoet, kunt u een
e-mail sturen naar: ict@obs-piethein.nl. Wij
kunnen dan bekijken of het probleem op te
lossen is.
Aangezien de leerlingen uit de groepen 1
t/m 4 op school inloggen middels plaatjes
en dit in de thuisomgeving (nog) niet
mogelijk is, zullen de ouders van de
leerlingen uit deze groepen bij quarantaine
of lockdown nader geïnformeerd worden
over de thuisinlog.
Een digitale groet van het ICT-team

