
 

 

Beste ouder, verzorger, 

Corona 

We zien de besmettingen oplopen. Steeds meer kinderen en hun ouders raken besmet. 

Ook onder de leerkrachten lopen de besmettingen op. Gelukkig hebben we het met elkaar zo kunnen 

regelen dat er nog geen groepen naar huis zijn gestuurd. We hopen dat we dit zo kunnen houden. 

We krijgen veel vragen of kinderen naar school mogen komen wanneer er een positieve besmetting 
is binnen het gezin. 
Het volgende staat hierover in ons protocol: 

Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft:  
Zij hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot besmet is of als ze in nauw contact zijn geweest 
met een besmet persoon. Zij kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn. Bij milde klachten mogen zij 
naar school als zij een negatieve (zelf)testuitslag hebben. Kinderen die recent (binnen 8 weken na de 
positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden, ook niet 
als zij milde klachten hebben. 

Quarantaine 
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  
• Bij klachten die passen bij corona;  
• Als je positief getest bent op corona bij de GGD;  
• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de test bij de GGD. 

Juffen- en meesterdag 
In de jaarkalender staat de juffen-en meesterdag gepland op 24 februari. Nu mogen de groepen nog 
niet door elkaar gemixt worden. We vinden het wel leuk om onze verjaardagen samen te vieren. 
Daarom hebben we besloten om dit feest uit te stellen tot we weer wat meer mogen. 

Ziekmelden 
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn wilt u dan ‘s ochtends naar school bellen? Berichten via Parro of 
de WhatsApp worden niet altijd op tijd gezien door de leerkracht. 

Mochten wij uw zoon of dochter missen dan bellen wij u rond 8:45 uur. 

Telefoonnummer van de school is: 0113-316010 

Data komende periode 

Vanaf maandag 24 januari Start Cito-toetsen voor alle kinderen vanaf groep 3 

 

Vrijdag 25 februari Begin van de voorjaarsvakantie 

 

Maandag 7 maart Weer naar school 
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