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20 augustus 2020

Voortzetting Coronabeleid

Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie nadert zijn eind en wij zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar begonnen.
Deze BundersInfo start met een bericht van onze bestuurder Jeroen Zeeuwen naar aanleiding van het directieberaad
Stg.BOOM-scholen wat wij deze week hielden:

Beste ouder(s) / verzorger(s) en collega’s,
Allereerst hoop ik dat u, ondanks dat u oorspronkelijk wellicht andere plannen had, toch een goede vakantie heeft gehad.
Omdat we aan de vooravond staan van het nieuwe schooljaar houd ik u graag op de hoogte van de manier waarop we
blijven anticiperen op de bijzondere omstandigheden die gepaard gaan met de ontwikkelingen van het Coronavirus.
In de media hoorde ik: “We zijn wel klaar met Corona, maar helaas is Corona nog niet klaar met ons…”, dat vat naar mijn
idee het huidige sentiment wel goed samen. Minister President Rutte windt er geen doekjes om: “Het is geen tijd voor
lieve koekjes…” De laatste persconferentie was duidelijk: het gaat niet de goede kant op. Het nieuws over de toename van
het aantal besmettingen en de mogelijke oorzaken daarvan, zijn nog steeds aan de orde van de dag.
Kortom de stille wens die we wellicht koesterden dat het na de zomervakantie allemaal weer “normaal” zou zijn, blijkt niet
te zijn uitgekomen. En het “nieuwe normaal” is nog geen vanzelfsprekendheid. Wat Stichting BOOM betreft blijven we er
alles aan doen om te voorkomen dat we de controle over het virus verliezen. Want op een tweede golf, die wellicht gepaard
gaat met het sluiten van scholen, daar zit niemand op te wachten.
Dat betekent voor onze scholen dat de situatie op hoofdlijnen niet veel anders is, dan voor de vakantie. We blijven ons
baseren op de communicatie vanuit OCW, RIVM en GGD. Gelukkig hebben we geen collega’s die nog een quarantaine uit
te zitten hebben. Dit kan natuurlijk alsnog gebeuren, maar we starten in ieder geval op volle sterkte. We houden de
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en mocht er aanleiding zijn tot aanvullende maatregelen dan houden we u daar
natuurlijk van op de hoogte.
Kortom we hebben elkaar keihard nodig om dit virus de baas te blijven. Omdat de situatie per school verschillend kan zijn,
vindt u hieronder informatie van de school waar uw kinderen naar school gaan.
Met vriendelijke groet,
mede namens de gezamenlijke directeuren Stg BOOM
Jeroen Zeeuwen, bestuurder.
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Coronabeleid op De Bunders
Omdat de situatie niet anders is dan voor de zomervakantie, zetten wij alle genomen maatregelen voort.
•

•
•
•
•

Alle kinderen bezoeken de school. Er geldt geen quarantaineplicht voor kinderen van vier tot twaalf jaar.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onlangs verbleven in oranje of rode gebieden mogen wel naar school, de kinderopvang
en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Hun ouders mogen echter niet op school of het
schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit
advies niet in acht nemen.(Bron Nieuwsflits Corona; Ministerie OCW)
Leerlingen, leraren en andere medewerkers met corona-gerelateerde klachten blijven thuis en laten zich zo snel
mogelijk testen.
Ouders blijven buiten de schoolhekken.
Bij noodzaak u persoonlijk te ontmoeten krijgt u een uitnodiging van de betreffende leerkracht/medewerker.
Overige communicatie verloopt via de app Schoudercom, via beeldbellen met Microsoft Teams of per telefoon

Hygiëne maatregelen:
• We wassen regelmatig onze handen en hoesten en niezen in de elleboog.
• In het basisonderwijs hoeven leerlingen onderling, en leerlingen en leraren geen 1,5 meter afstand te houden.

•

Leraren en andere volwassenen houden onderling wél 1,5 meter afstand.

Ventilatie schoolgebouwen:
In de media is deze zomer veel geschreven over slecht geventileerde gebouwen.
Voor De Bunders geldt dat ons schoolgebouw (uit 2014), voldoet aan de normen. Onze school valt onder een
beheerstichting Brede scholen Oisterwijk; die (technisch) onderhoud van de school uitvoert.
In lokalen worden temperatuur en CO2-gemeten. Deze gegevens worden verzameld en geïnterpreteerd. Dat is het tweede
kwartaal van 2020 gebeurd en wordt komende periode voortgezet. De installateur heeft deze zomer de ventilatie
installatie onderhouden. Lucht wordt afgezogen in lokalen/verkeersruimten en via verse buitenlucht vervangen.

Activiteiten: anders dan gebruikelijk
•
•
•
•

De Algemene ouderavond van 8 september zal digitaal-op afstand- plaats gaan vinden.
Het geplande Schoolkamp voor Leergroep III is verplaatst naar 2021
De geplande Schoolreis is eveneens verschoven naar 2021
Jarige kinderen/trakteren: wilt u enkel voorverpakte -dus in de winkel al verpakte- traktaties meegeven?

U ontvangt deze BundersInfo wellicht twee maal. Dat komt omdat wij de SchouderCom app nog niet actueel hebben
kunnen krijgen voor met name nieuwe ouders en kinderen.
Behalve deze BundersInfo ontvangt u ook nog informatie van uit de Leergroepen, waar uw kind(eren) zijn ingedeeld.
Aanstaande maandag ontvangt u digitaal de Schoolgids 2020-2021.
De gemeente Oisterwijk heeft de gymzaal weer open gesteld. De gymlessen worden gegeven door mhr. Stefan Jolij.
Ondanks alle Coronazaken, hebben wij weer zin in een fijn schooljaar, wat weer genoeg uitdagingen zal bieden.
Wij zien u graag aan de rand van het plein en de kinderen vanaf maandag 24 augustus rond 08.30 weer in hun groepen.
Met vriendelijke groet,
mede namens ons team,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.
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