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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Afgelopen weekend werden we op de hoogte gesteld van verschillende aanvullende maatregelen voor onze 

maatschappij. Ook in onze omgeving lopen de besmettingen inmiddels op. Graag willen we hier op een 

zorgvuldige manier mee omgaan. We zijn zuinig op onze leerkrachten en willen het fysiek onderwijs, voor 

zover in onze mogelijkheden, graag zolang mogelijk door laten gaan.  

Schoolbreed delen we daarom de volgende adviezen aan alle ouders/verzorgers van alle groepen. 

Algemene adviezen voor ouders/ verzorgers 

• Vanaf dinsdag 16 november vragen wij ouders/verzorgers om alleen op afspraak in de school te 
komen.  

• Houd de gezondheid van uw kind goed in de gaten. Let op klachten die bij corona passen, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of kortademigheid, 
verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. 

• Maak bij klachten meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of www.coronatest.nl 

• Beperk de contacten van uw kind en vermijd contact met kwetsbare personen, bijvoorbeeld ouderen. 
Mogelijk is uw kind besmettelijk, ook al heeft hij of zij nu geen klachten. 

• Houd uw kind in thuisquarantaine als er een besmetting in het gezin is of als er nauw contact is 
geweest met iemand die corona heeft. Als uw kind zelf geen klachten heeft gekregen, kunt u  
hem of haar na vijf dagen laten testen om de quarantaine van tien dagen te verkorten. Een 
testafspraak kunt u in dat geval maken via 0800-2035. Bij een negatieve test mag uw kind weer 
naar school. 

• Wees erop voorbereid dat de klas van uw kind onverhoopt toch in quarantaine moet of naar huis 
gestuurd wordt. Uw kind moet dan opgevangen kunnen worden: thuis, bij een klasgenoot 
of elders. Houd de Parro-app in de gaten. 

 
 

Werkwijze op school 

• Het schoolleven, het werk in de klas, spelsituaties e.d. willen we zo gewoon mogelijk door laten 
gaan, liefst met zo min mogelijk beperkingen. 

• Activiteiten met verschillende ouders tegelijkertijd in de school gaan helaas niet door. Dit betekent 
dat de voorleesfeestjes van groep 1-2 en de inloopmiddag niet doorgaan. Ook worden de 
huisbezoeken verzet naar een later moment. 

• We nemen de basisregels in acht: ventileren, regelmatig handen wassen, hoesten in de elleboog, enz. 

• De leerkrachten en onderwijsassistenten voorkomen zoveel mogelijk dat zij in nauw contact komen 
met de leerlingen, dus niet langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter. 

• Wanneer een leerling besmet is, hoeft de klas niet meteen in quarantaine. Zodra er drie of meer 
leerlingen in een klas besmet zijn, bepaalt de GGD in overleg met school of de klas in quarantaine moet. 

• Leerkrachten en ander personeel kunnen zich tweemaal per week en desnoods vaker preventief testen. 
Bij klachten en/of een positieve (zelf)test blijven zij thuis. 

• Wanneer individuele kinderen thuisblijven ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 6 van de leerkracht 

een dagplanning om thuis de leerstof te verwerken. De kinderen van groep 7-8 kunnen de lessen via 

Teams volgen.  
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Quarantaine gehele groep 

• In geval van quarantaine voor de gehele groep schakelen we voor de groepen 3 t/m 8 over op 

afstandsonderwijs. Het is in dit geval echter niet mogelijk om de schoollaptops uit te lenen. Het 

afstandsonderwijs moet, in geval van quarantaine, via de eigen devices (laptops, I-pads) gevolgd 

worden. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de school. 

• Vanaf de 2e lesdag ontvangen de kinderen een planning en kunnen de kinderen thuis de lesstof 

verwerken. Vanaf de 3e dag ontvangen kinderen digitale instructie.  

Gebed 

Wij bidden voor de komende periode. In het bijzonder wensen we Gods kracht en nabijheid toe aan allen 

die op verschillende manieren getroffen zijn/worden als gevolgen van Corona of de coronamaatregelen.  

Volgende Nieuwsbrief 
Donderdag 18 november ontvangt u de volgende Nieuwsbrief. Daarin ontvangt u mogelijk meer informatie. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  

 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  
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