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Nieuwsbrief

Datum: dinsdag 6 oktober 2020

Onderwerp:
Maatregelen Corona en herinnering invullen ouder-tevredenheidsonderzoek,

Aan alle ouder(s) en verzorger(s)van de Ericaschool,

Na de zomervakantie zijn we weer volop gestart op beide afdelingen.

We hadden gehoopt dat er minder maatregelen nodig zouden zijn, maar niets is minder
waar. We moeten onverminderd waakzaam zijn. lntussen komen we voor steeds meer

uitdagingen te staan. ln deze brief informeer ik u graag wat dit voor de Ericaschool betekent.

Wegens het COVID-19 beleid van het RIVM blijven onze medewerkers thuis bij klachten en

laten zij zich testen. Zij blijven thuis tot zij klachtenvrij zijn of een negatieve testuitslag
hebben. Ditzelfde geldt wanneer een medewerker in contact is geweest met iemand die
positief getest is. Gelukkig is er vanaf maandag 21 september voor ons personeel bij het
testen sprake van een voorrangsregeling. Daarmee wordt de afwezigheid beperkt tot
maximaal 2 dagen.

Daarnaast geeft de overheid aan dat kinderen met verkoudheid niet naar huis gestuurd

hoeven te worden. U begrijpt dat dit voor ons personeel dubbel nieuws is: ze willen graag

dat uw kind er is, maar kunnen ook wat onrustig worden als er veel kinderen niet fit zijn: wat
betekent dit voor mijn gezondheid en voor mijn (kwetsbare) omgeving? We willen u daarom

vragen kritisch te zijn betreffende de gezondheid van uw kind: neem geen risico en stuur
geen kinderen naar school die niet echt fit zijn.

lk ben ervan overtuigd dat wij met elkaar deze ingewikkelde periode op een goede wijze
doorkomen. Bijvragen, schroom niet om de directie van de schoolte benaderen!

vrijdag 9 oktober a.s. I

Met vriendelijke gro

Cor Tim
Directeur Ericasch
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