Aan de ouder(s)/verzorger(s) en
onze leerlingen klas 1 t/m 6

Leiden, vrijdag 16 oktober 2020

Kenmerk
Onderwerp

: 2020.070HWRK
: huidige stand van zaken

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De eerste weken van het schooljaar zitten er op en we kijken met elkaar uit naar de herfstvakantie.
We willen u langs deze weg bedanken voor de inspanningen en het doorgaans tijdig thuis houden
van de kinderen. In veel gevallen gaat dit echt goed en dit leidt vrijwel zeker tot een betere
beheersing van de risico’s.
Voor de komende periode bereiden we ons voor op een situatie waarbij we structureel de
besmettingsdruk binnen de school willen beperken. De uitdaging is dit te doen met zowel de
veiligheid van iedereen in het gebouw (en afgeleid daarvan u als ouders) voor ogen, als de
onderwijskwaliteit. Tijdens de toetsweek zullen we met u communiceren welke aanvullende
maatregelen we gaan treffen.
In de herfstvakantie geven we u meer duidelijkheid over het gebruik van mondkapjes in de school
tijdens verplaatsingen. De nadruk ligt daarbij vooral op de formele stappen die genomen moet
worden om het gebruik van mondkapjes te regelen.
Helaas is inmiddels ook bij ons op school bij twee medewerkers Corona vastgesteld. Er was geen
aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen. Dit vanwege de uitkomsten van het
contactonderzoek en omdat de medewerkers al geruime tijd in quarantaine zitten.
Het aantal besmettingen bij leerlingen loopt echter nog steeds op. Voor een deel in de groepen die
deze week reeds thuiszitten, maar ook in een nieuwe groep in de onderbouw die sinds afgelopen
maandag voor een groot deel in quarantaine zit.
In het Plan van Aanpak week 43 vindt u het rooster m.b.t. het alternerend naar school gaan voor de
toetsweek en de meeste recente info omtrent de stand van zaken met betrekking tot Corona. Hierin
onder andere belangrijke wijzigingen in de beslisboom.
In de herfstvakantie verschijnt er geen Plan van Aanpak, alleen de eerder gemelde communicatie
over het gebruik van mondkapjes.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Bonaventuracollege Burggravenlaan
Bijlage: Plan van Aanpak week 43

