Boxmeer 1-12-2020
Beste ouders/verzorgers,
Om de veiligheid voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen volgen we het
landelijke protocol van RIVM in combinatie met een eigen beleid.
Beleid dat past bij de situatie van SBO Palet, opgesteld na overleg met de GGD:
- Bij koorts blijft iedereen thuis van het gezin;
- Als er een Corona patiënt is binnen het gezin (bijvoorbeeld moeder) dan gaat de
quarantaine tijd pas in nadat patiënt klachtenvrij is plus 24 uur. (Dat kan dus na 3
dagen of misschien pas na 10 dagen zijn.) Dan gaat de quarantaine tijd in: 5 dagen
minimaal. Als de leerling dan geen klachten heeft EN (negatief) getest is mag de
leerling weer naar school komen.
- Als er klachten zijn bij iemand in het gezin, gaan wij er van uit dat diegene getest
wordt. Tot duidelijk is dat de uitslag van de test negatief is, blijft de leerling van Palet
thuis.
- Waar mogelijk zullen we de eerste of tweede dag zorgen voor werk dat thuis
gemaakt kan worden. U kunt dit via de mail met de leerkracht regelen.
*Belangrijkste advies van de GGD*:
➔ Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen!
➔ Beperk je contacten!
Sinterklaas en kerstmis
Helaas betekent dit alles dat er leerlingen zijn die de vieringen op school zullen missen. Daar
is niets aan te doen, omdat we elke dag leerlingen thuis hebben zitten in verband met
Corona. En we kunnen het niet uitstellen tot na de corona tijd. Het spijt ons enorm, maar
daar is helaas niets aan te doen, behalve: houdt voldoende afstand en de contacten met
anderen, buiten het gezin, zo minimaal mogelijk.
Algemene informatie:
Standaard maatregelen, zoals benoemd in het protocol van RIVM, zullen we blijven
handhaven. De maatregelen zijn:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen zeer regelmatig de handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de opvang.
6. Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht.
7. Op school wordt dagelijks regelmatig geventileerd.
Alle leerlingen en teamleden zijn welkom als er geen gezondheidsklachten zijn, zoals
hoesten, ernstige verkoudheid, keelpijn, benauwdheid, koorts, enz.
Is er sprake van deze klachten bij onze leerling zelf of bij een gezinslid: blijf dan thuis.

SBO Palet: Officieel geldt dit niet voor jonge kinderen onder de 6 jaar, maar wij vragen u om
in geval van dergelijke klachten uw kind toch thuis te houden. Hiermee voorkomen we dat
onze medewerkers deze klachten kunnen overnemen en we daarna de groep naar huis
moeten sturen omdat de juf klachten heeft en eerst getest moet worden voordat zij weer les
mag geen. * Bij twijfel: neem contact op met GGD:
•
•

Landelijk informatienummer: 0800 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur).
GGD Hart voor Brabant: 0900 364 64 64 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur).

Extra aandachtspunten:
- Zo lang als er 1,5 m afstand moet blijven tussen volwassenen, gaan we geen
uitstapjes of (grote) bijeenkomsten binnen organiseren. Bijvoorbeeld:
schoolverlaterskamp, musical, ouderavonden.
- Triage maatregelen: voordat een bezoeker de school binnenkomt, worden enkele
vragen rondom gezondheid en contact gesteld. Bezoekers wordt gevraagd om een
mondkapje te dragen op Palet.
We willen voorlopig afwachten hoe de verspreiding van het coronavirus zich verder
ontwikkelt en blijven tot aan de carnavalsvakantie dus heel streng en vragen ieders
medewerking om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te houden.
Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met school.
Met vriendelijke groet
Mede namens alle teamleden van SBO Palet
Harriët van Duren
Directeur SBO Palet
Werkdagen: di, wo, do, vr
dir.palet@optimusonderwijs.nl

