Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
In deze brief willen we u informeren over zaken met betrekking tot de bestrijding van het Corona
virus. Zoals gisteren is aangegeven proberen we zo goed als mogelijk de kabinetslijn te volgen.
Leerlingen
Van een aantal scholen krijgen we bericht dat met name in de onderbouw een behoorlijk aantal
kinderen nu thuis wordt gehouden. Ook in hogere groepen komt dat voor, zij het in mindere mate.
Het bestuur heeft begrip voor de ouders die dat doen. Onze lijn blijft wel dat we als school niet actief
gaan adviseren om thuis te blijven als er geen klachten zijn.
Schoolzwemmen
In Tytsjerksteradiel is door de gemeente het zwembad gesloten. In Smallingerland was het mogelijk
het schoolzwemmen nog wel door te laten gaan. Gezien het feit dat alle kinderen dan met bussen
daarheen moeten en we één lijn binnen de organisatie prettig vinden hebben we besloten het
schoolzwemmen met ingang van maandag volledig te stoppen. Het zwembad in Drachten is door ons
geïnformeerd.
Docenten van buiten
De lessen HVO/GVO en dat geldt ook voor andere externe docenten kunnen doorgaan mits de
adviezen van GGD en RIVM maar strikt in acht worden genomen.
Stagiaires
Stagiaires van HBO en MBO blijven welkom mits zij uiteraard geen klachten hebben, tenzij de
hogescholen of ROC’s anders bepalen.
Het beleid van Friese Poort is dat stages van MBO-ers tot nader orde gewoon doorgaan.
Scholen dicht?
Het zou kunnen dat het kabinet heel binnenkort besluit dat de scholen alsnog sluiten. Hoe een en
ander dan verder moet zullen we dan gaan bekijken.
Website GGD
Wellicht ten overvloede verwijzen we u voor de richtlijnen en adviezen naar de website van de GGD:
https://www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/
Verdere vragen
Voor vragen kunt u terecht bij de directie van de school.
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