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Extra Nieuwsbrief 10-01-2022 

 
Geachte ouders/verzorgers, 

 

hierbij ontvangt u een extra nieuws-
brief. 

 
 

Persconferentie 
We zijn blij dat de school weer open 

is en vonden het allemaal fijn dat 
we vandaag de kinderen op school 

mochten ontvangen! 
We kunnen op school alleen onder-

wijs bieden als we er samen met jul-
lie voor zorgen dat dit veilig en 

zorgvuldig gebeurt. 
De maatregelen die voor de kerstva-

kantie golden zijn nog steeds van 

kracht. 
We volgen op school de richtlijnen 

van het RIVM. 
Hieronder willen we de maatregelen 

nog een keer onder de aandacht 
brengen. 

 
Welke aanvullende maatregelen 

gelden er voor de scholen? 
Aan scholen is dringend geadviseerd 

om de basisregels na te leven en ac-
tiviteiten op school te beperken tot 

het primaire proces van lesgeven. 
Voor de scholen gelden dezelfde af-

spraken als de periode voor 18 de-

cember. Het gaat om de volgende 
regels: 

 Voor leerlingen van groep 6, 7 
en 8 geldt een dringend ge-

adviseerd om een mondkapje 
buiten de klas te dragen, bij-

voorbeeld op de gang. 
 Alle leerlingen van de groepen 

6, 7 en 8 krijgen het advies 
om tweemaal in de week pre-

ventief te testen.  

Dit geldt ook voor gevacci-

neerden. De kinderen krijgen 

via school zelftesten mee naar 
huis. We zullen niet op school  

testen. 
 Alle leerlingen die dat kunnen, 

vragen we zoveel mogelijk zelf 
naar school en naar huis te 

gaan. 
Brengt u uw kind naar school 

dan vragen we u dit met maar 
één persoon te doen. 

 Tussen 8.35 en 8.45 uur kun-
nen de kinderen binnen ko-

men. We vragen u om er op te 
letten dat uw kind niet te 

vroeg komt zodat we opstop-

ping bij de deur voorkomen. 
 Alle huisgenoten (ongeacht 

leeftijd) moeten in quarantaine 
als er iemand besmet is, ook 

als je gevaccineerd bent. 
 Kinderen met (milde) ver-

koudheidsklachten mogen al-
leen met een negatieve test-

uitslag naar school. Een nega-
tieve zelftestuitslag volstaat. 

Wilt u uw kind liever niet tes-
ten? Dan mag uw kind 

weer naar school als hij of zij 
ten minste 24 uur volledig 

klachtenvrij is. 

 Voor zowel de leerlingen als 
leerkrachten blijven de basis-

regels van belang: 
handen wassen, hoesten en 

niezen in je elleboog, goed 
ventileren, geen handen 

schudden en elkaar de ruimte 
geven.  
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Op deze manier doen we er alles 

aan het jaar goed te starten en ho-
pen we dat er weinig uitval zal zijn. 

De besmettingscijfers gaan wel om-
hoog en de kans dat één van de 

leerkrachten besmet zal raken is ook 
aanwezig. Als gevolg daarvan kan 

het voorkomen dat we een klas vrij 
moeten geven of dat er tijdelijk on-

line les gegeven zal worden. We 
doen onze best om dit te voorko-

men, maar hopen op uw begrip als 
we wel in deze situatie komen. 

 
 

Mocht u over bovenstaande vragen 

hebben dan horen we het graag! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Annemieke van der Krift en Bianca 
de Zoete 

 
 

 


