12 t/m 16 oktober
_________________________________________________________________________________________________________________

Beste ouders/verzorgers,
Hieronder weer alle informatie van afgelopen en komende week.
Kinderboekenweek
We zijn er allemaal druk mee bezig geweest de afgelopen week. Een voorlees
ochtend in pyjama, voorlezen via de webcam aan andere groepen, foto spelletjes
met oude foto’s van vroeger, dino’s, ridders en kastelen enz. En natuurlijk lezen! Want
naast het boek van de ouderraad kregen we ook nog in elke klas een boek van de
school.
Jassen en ventilatie
Wij merken dat zowel in de pauzes als bij de overblijf leerlingen zonder jassen lopen.
Zou u ervoor willen zorgen dat uw zoon/dochter in deze tijd met een jas aan naar
school komt. Dan kunnen zij deze in de pauze gewoon aantrekken.
Zorg er ook voor dat er een vest op school hangt, zodat de leerlingen deze bij kou
aan kunnen trekken. Wij moeten blijven ventileren en letten er echt op dat uw
kinderen geen kou vatten, maar het zal soms wat frisser zijn.
Op de tweede pagina vindt u een uitgebreide brief over een onderzoek dat is
uitgevoerd naar de ventilatie bij ons op school.
Uitnodiging
In de bijlage een leuke uitnodiging voor activiteiten in de herfstvakantie. Check de
flyer en schrijf uw zoon/dochter in!
Voortgangsgesprekken
In november zijn er weer voortgangsgesprekken. Deze gaan hoe dan ook door. De
vraag is alleen of dit in de school zal zijn of dat we dit online doen. We beslissen dit
kort van te voren en laten dit afhangen van de situatie rondom Covid-19 op dat
moment. We zullen de uitnodigingen dan misschien ook wat later sturen dan u
gewend bent, maar u krijgt er uiteraard één.
Komende week
Donderdag 15 oktober
Vrijdag 16 oktober

-

biebbus locatie Dam
groep 1 t/m 4 roostervrij

Een fijn weekend en tot volgende week!
Vergeet de brief op de volgende bladzijde niet te lezen.

Onderzoek ventilatie, berichtgeving vanuit Proo Leiden-Leiderdorp
Via deze weekbrief willen we u informeren over de ventilatie op De Morskring. Alle berichtgeving
over ventilatie en het coronavirus heeft er toe geleid dat de kwaliteit van de ventilatie in
schoolgebouwen nu landelijke prioriteit heeft gekregen. We informeren u graag wat dit voor de
school van uw kind/kinderen betekent.
Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat er geen onderzoek waaruit blijkt dat verspreiding
via aerosolen een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Er zijn dus voor RIVM
onvoldoende aanwijzingen om aanvullende maatregelen te adviseren ter voorkoming van overdracht
via de lucht. Het RIVM adviseert dat de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van
ventilatie, ook door scholen, gevolgd kunnen worden. Wij houden ons al tijdens de gehele Corona –
crisis aan de richtlijnen van het RIVM.
Het is belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet, om
er goed in te kunnen leren en werken. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht
gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de
reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen
is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen.
De afgelopen weken hebben we alle schoolgebouwen laten controleren en er is door de
onderzoekers bevestigd dat er geen sprake is van een gevaarlijke situatie.
Voor een groot gedeelte van de schoolgebouwen voldoen wij aan het bouwbesluit voor nieuwbouw
(frisse scholen klasse B en/ of bestaande bouw en Frisse scholen Klasse C (eis GGD). Voor de ruimtes
die hieraan niet voldoen wordt in nader overleg met onze externe adviseur (Vintis) en de gemeenten
Leiden en Leiderdorp een plan van aanpak gemaakt. Mede omdat het om maatwerk gaat zal dit
proces wel de nodige tijd in beslag nemen.
De kwaliteit van de Nederlandse onderwijsgebouwen is al vele jaren een bespreekpunt tussen
schoolbesturen en het Ministerie van OCW. Steeds lopen we er tegenaan dat er landelijk
onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de vele vraagstukken die er zijn op
te lossen. Vorige week heeft de minister bekend gemaakt de komende periode € 360 miljoen
beschikbaar te stellen https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-enwetenschap/nieuws/2020/10/01/360-miljoen-voor-verbetering-ventilatie-in-scholen . In
samenwerking met de gemeenten zullen we ons best doen om in deel van deze middelen in te
kunnen zetten voor de Leidse en Leiderdorpse schoolgebouwen.
We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog algemene vragen over dit
onderwerp? Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft een lijst met
veelgestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen,
gepubliceerd die u kunt vinden op www.weeropschool.nl/ventilatie
Heeft u nog specifieke vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school? Neem dan contact
op met Rinaldo Keur (directeur) of Sanne van Ingen (adjunct-directeur).

