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De school blijft open.  

Het zijn tijden die enorme flexibiliteit van ons 

vragen. Van u als ouders en van ons als team. 

Dat blijkt maar weer met de nieuwe 

maatregelen die vrijdagavond bekend 

werden. Het is fijn en belangrijk om de 

kinderen op school te hebben. Dat staat voor 

ons voorop. We willen ook dat het zo veilig en 

uitvoerbaar mogelijk is, voor kinderen en 

leerkrachten. Gelooft u mij als ik aangeef dat 

het van iedereen in het team veel vraagt in 

het continu schakelen en door ziekteverzuim 

voor elkaar inspringen. We hopen op uw 

begrip en medewerking! 

Wat u in deze berICHTUS leest, gaat over de 

veranderingen van minimaal de komende drie 

weken. De dringende adviezen van de 

rijksoverheid, terug te lezen via de link 

hieronder, hebben we vertaald naar onze 

eigen school. In de kaders leest u de letterlijke 

tekst van deze site. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c

oronavirus-covid-19/algemene-

coronaregels/kort-overzicht-

coronamaatregelen 

Twee keer per week testen? 

Rijksoverheid: 
 
Alle medewerkers en leerlingen van groep 
6, 7 en 8, krijgen het advies om zichzelf 2 
keer per week te testen met en zelftest op 
het coronavirus. Dit geldt ook voor 
medewerkers en leerlingen die beschermd 
zijn tegen corona. Scholen ontvangen hier 
binnenkort meer informatie over. 
 

 

Dat is een nieuw advies voor de leerlingen van 

groep 6,7 en 8. U leest dat de scholen hier 

nog informatie over ontvangen. Dat gaat over 

de levering van testen, die wij op school 

kunnen uitdelen. 

Voor nu vragen wij vriendelijk om uw kind 

twee keer per week met een zelftest thuis te 

testen. Dat mag ook bij jongere kinderen 

natuurlijk. Bij een positieve zelftest mag uw 

kind niet naar school en vraagt u een test aan 

bij de GGD.  

Heeft uw kind een negatieve test maar wel 

verkoudheidsklachten? Dan mag uw kind niet 

naar school en vragen we u alsnog een test te 

laten doen bij de GGD. Deze zijn gratis en 

zorgvuldiger. 

Heeft uw kind in de afgelopen 8 weken 

corona gehad en is het hersteld? Dan is de 

test niet betrouwbaar en zal nog positief zijn. 

De GGD heeft u als het goed is op de hoogte 

gebracht wanneer uw kind weer naar school 

mag. Zo niet, vraag dan eerst de GGD om 

advies voor uw kind weer naar school komt. 

Natuurlijk brengt u de leerkracht direct op de 

hoogte bij klachten en van de testuitslag. Dit 

is in de afgelopen weken steeds al gebeurd en 

daarvoor bedanken we u. 

Wanneer mag uw kind niet naar school? 

Rijksoverheid: 
 
Leerlingen en medewerkers met klachten 
moeten thuisblijven en zich laten testen bij 
de GGD. Dit geldt binnenkort óók voor 
leerlingen met milde 
verkoudsheidsklachten. Scholen worden 
hier nader over geïnformeerd. 
 

 

Is een licht verkoudheidje reden om thuis te 

blijven? Dat was eerst wel zo, toen weer niet 
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en straks weer wel. Twijfelt u? Dat is 

begrijpelijk. Neemt u liever het zekere voor 

het onzekere daarin. U kunt het aan de 

leerkracht voorleggen via Parro. De leerkracht 

overlegt bij twijfel met de directeur. 

Als een kind verkouden op school is, veel 

hoest of ziek overkomt, zullen wij u vragen 

om uw kind direct op te halen en een test te 

laten doen. Deze regel gaat voor ons in op 29 

november. 

Mondkapjes 

Rijksoverheid: 
 
Medewerkers dragen een mondkapje als 
zij zich door de school bewegen. 
Bijvoorbeeld in de gang. In de klas mag het 
mondkapje af. Voor leerlingen van groep 
6, 7 en 8 geldt een dringend advies om een 
mondkapje buiten de klas te dragen. 
 

 

Dit is een nieuwe maatregel en zoals u leest is 

het een dringend advies. Dit nemen wij over 

en vragen u daarom het volgende: 

 Zit uw kind in groep 6,7 en 8, geeft u dan elke 

dag een schoon mondkapje en een reserve 

mondkapje mee alstublieft. Ze hoeven deze 

alleen in de gangen te dragen, dus echt het 

allergrootste deel van de dag is zonder 

mondkapje.  

Quarantaine en vervanging 

Hierin verandert er niets: per situatie 

beoordeelt de GGD of een groep in 

quarantaine moet. Dit hangt vooral af van het 

aantal besmettingen per groep. Ons contact 

met de GGD is snel en goed. Het betekent 

voor u dat u ook altijd goed bereikbaar moet 

zijn en uw kind zo nodig meerdere dagen 

thuis moet kunnen opvangen. 

Ook hebben wij met een steeds hoger 

ziekteverzuim te maken. Wij hebben geen 

invallers meer in de invalpool. Ook om die 

reden kan het gebeuren dat uw kind 

plotseling geen les meer kan krijgen. Het is 

belangrijk dat u altijd  voor schooltijd op parro 

kijkt. Daarop zetten we zo nodig bericht over 

ziekte en lesuitval. 

Andere regels blijven van kracht 

U bent op de hoogte van hoe we het al 

deden. Dat blijft hetzelfde. Kinderen blijven zo 

veel mogelijk in de eigen groep, u als ouders 

blijft buiten en we letten goed op handen 

wassen en ventilatie. 

Zorgen, vragen en opmerkingen 

We gaan de komende weken op deze manier 

werken, minimaal tot 17 december. 

We houden echt rekening met de 

verschillende gevoelens die het oproept. We 

weten dat die er zijn en dat mag. Die mogen 

ook genoemd worden. We vragen wel om dit 

op een goede, prettige manier te doen. Voor 

ons als team en voor u wel zo fijn! 

We wensen u sterkte met het uitvoeren van 

deze maatregelen in de thuissituatie en laten 

we elkaar van weerskanten goed op de 

hoogte houden. 

 

Namens het team 
 
Jeanette van Loo, directeur Ichtusschool 

 

 

 


