Agenda
Woensdag 1 en donderdag 2 december
Surprises alvast meenemen
Vrijdag 3 december
Sint komt op school
School uit om 12.30u

We hopen natuurlijk dat iedereen gezond op school kan blijven komen in de deze nieuwe
coronagolf.
Ook op de Willemspark blijven wij helaas niet gespaard als het om zieken en positieve coronatestuitslagen gaat. Leerkrachten testen regelmatig preventief en ook op grote schaal via de GGD

en in uiterste ook nood via de externe sneltest. Het is bijna dagelijks een uitdaging om een
leerkracht voor elke groep te hebben. Het team heeft wederom laten zien over een enorme
flexibiliteit en veerkracht te beschikken en daarom deze week een extra vitaminebommetje voor
het hele team.
Daarnaast is het goed om te weten dat we doorgaan met het extra luchten en ventileren voor,
tijdens en na schooltijd. Ons luchtventilatiesysteem wordt ook periodiek gecontroleerd. De
schoonmaak en leerkrachten hebben extra aandacht voor oppervlakken die veel aangeraakt
worden, deze worden tussentijds extra gereinigd. Dit zijn enkele voorbeelden hoe wij op de
Willemspark het HSV protocol implementeren. Samen zorgen we hiervoor, van groot tot klein.
Blijven jullie thuis ook oefenen met kinderen zelf neuzen laten snuiten en goed handen te wassen
met zeep?
Gelukkig ervaren wij dat de testbereidheid op de Willemspark heel groot is bij de ouders. Deze
medewerking en openheid over testuitslagen helpt ons om snel te kunnen schakelen met de GGD.
Het blijft echter ontzettend belangrijk dat ouders bij een positieve PCR- of zelftest z.s.m. eerst de
leerkrachten en de directie/ administratie per e-mail inlichten. Helaas zien wij nog steeds dat
ouders ervoor kiezen om niet meteen school in te lichten, maar wel een uitslag delen in de
groepsapp. Dit kan dan zorgen voor begrijpelijke onrust, vragen en zorgen bij andere ouders. Ook
zorgt het voor vertraging. Wat ook goed is om te weten dat het op deze manier een ware uitdaging
wordt voor ons om het overzicht te bewaren.
Belangrijk blijft het om ook de aanvullende informatie te delen:
•

Wanneer was de leerling voor het laatst op school?

•

Zijn er klachten, en zo ja wanneer begonnen deze klachten?

•

Is er een zelftest of PCR-test afgenomen?

Uiteindelijk moeten we het samen met elkaar doen, alleen dan kunnen we snel schakelen met de
GGD. Via deze weg danken we jullie hartelijk voor jullie begrip en medewerking! Ook op school
zullen wij de gezondheid van de kinderen in de gaten houden en bij klachten contact opnemen
met de ouders/verzorgers om de kinderen dan naar huis te laten gaan.
Daarnaast is het helaas niet meer mogelijk om als ouder het schoolgebouw in te komen, alleen bij
uitzonderlijke omstandigheden (op afspraak, na een zelftest en met mondkapje). Helaas moeten
we weer terug naar online afspraken maken met leerkrachten. Maar wat zijn we blij dat we bijna
iedereen toch op school hebben kunnen verwelkomen tijdens de kennismakingsgesprekken, de

open inloop, luizenpluizen en dat jullie ouders toch mee op excursies konden gaan. Mocht je toch
iets willen doorgeven aan Jolanda of Annegreeth van de administratie, dan ook graag een
mondkapje op en even wachten in het halletje.
Op 23/11 heeft de PO-raad aanvullende maatregelen voor het primair onderwijs bekend gemaakt
voor het team, ouders en leerlingen. Hieronder de maatregelen die direct ingaan:
Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan (*).
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
Alle volwassenen (ouders en leerkrachten) houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve
testuitslag is ontvangen (PCR).
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan
alle huisgenoten in quarantaine.
Toelichting op de maatregelen voor de Willemspark:
•

We maken een uitzondering voor ouders die hun kind voor het eerst naar school brengen; zij

mogen hun kind naar de groep brengen. Het is ook mogelijk om oudergesprekken op uitnodiging
van de leerkracht te voeren op school.
•

Voor de sint- en kerstviering werkt de commissie aan een programma dat past binnen de

maatregelen. Jullie ontvangen hierover nog nader bericht.
De basismaatregelen blijven uiteraard van kracht:
Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te
volgen:
•

Regelmatig handen wassen

•

Binnenruimtes ventileren

•

Geen handen schudden

Schoolfoto's
De verwachting is de volgende week de zakjes met schoolfoto's bij ons arriveren. Een zakje
is een voordeelpakket en de inhoud bedraagt: 13x19cm portret + 9x13cm portret + 1x 6x9cm
portret +4 pasfoto's +13x19cm groepsfoto. Als de prijs niet is aangepast is de prijs van een
zakje € 14,90. Via de website kun je achteraf nog meer foto's bestellen als je dit wenst.
Op het papier in het fotozakje zal een code staan waarmee je kunt inloggen. Deze foto's

(bijv. de broertjes&zusjesfoto's) hebben hun eigen prijs.
Goed om te weten: het zakje dat de foto's zijn overgenomen en dat de schoolfotograaf zijn
prijs kan innen.Daarnaast leuk om te weten: de fotograaf maakt per soort verschillende
portretten en maakt voor het voordeelzakje een keuze. Misschien vind je zelf een van de
foto's mooier, vooral vooral zelfs op de website en log in met de code om alle foto's te
bewonderen.
Volgende week donderdag komt de schoolfotograaf trouwens langs om een aantal leraren te
fotograferen. Is één van jullie kinderen ook nog niet geportretteerd? Laat het de
administratie weten.

Verkeersveiligheid
Ouderhulp oproep: wie heeft er interesse om mee te denken over 'situatie Frederikstraat bij
het wegbrengen en halen van de kinderen'? We willen de situatie graag veiliger en prettiger
maken.
Opgeven kan via administratie@hsvdenhaag.nl

Tot slot
Om ervoor te zorgen dat wij het onderwijs op school zoveel mogelijk kunnen laten
doorgaan, is het van belang dat jullie kinderen met klachten thuis houden. Wij doen ons
uiterste best om ons onderwijs te blijven geven zoals jullie van ons gewend zijn. Bij
wijzigingen informeren wij zo snel mogelijk. Wij danken jullie voor alle begrip en jullie
samenwerking.

