
Gisteren was de persconferentie een spannend 

moment voor het basisonderwijs. Gelukkig is er 

besloten dat de scholen open blijven! Wij vinden 

het heel belangrijk dat de kinderen veilig fysiek les 

kunnen krijgen op school. En dat al het personeel 

veilig zijn of haar werk kan blijven doen. Om dit 

mogelijk te maken houden wij ons aan de gestelde 

maatregelen. Ik begrijp heel goed dat dit in 

sommige gevallen problemen gaat opleveren. Komt 

u er niet uit of begrijpt u de maatregel niet? U 

mag mij altijd bellen of mailen om te overleggen.

In deze nieuwsbrief staan alvast de belangrijkste 

maatregelen die vanaf aanstaande maandag 

gelden. Helpt u ons met deze maatregelen zodat 

we besmettingen kunnen voorkomen? Maandag 

overleggen we met het team over 

verdere maatregelen en dan volgt een nieuwe 

update!

Met vriendelijke groet,

Miranda van Os

Het kabinet heeft besloten dat 

scholen openblijven. Wel zijn er 

aanvullende maatregelen nodig om de 

scholen verantwoord open te houden. Zo 

zijn kinderen met milde 

verkoudheidsklachten niet meer welkom 

op school en is het dringende advies voor 

onderwijspersoneel en leerlingen in de 

bovenbouw om twee keer per week een 

zelftest te doen. Deze maatregelen gaan 

in vanaf a.s. maandag en gelden in ieder 

geval drie weken. Het kabinet vindt het 

goed dat onderwijs doorgang kan vinden 

omdat samen met klasgenoten naar 

school gaan cruciaal is voor de 

ontwikkeling van kinderen.

Vanuit de overheid:

▪ Kinderen met (milde) verkoudheidsklachten blijven thuis. Het advies blijft om te testen bij 

klachten.

▪ Personeel is verplicht een mondkapje te dragen als zij zich verplaatsen in de gangen.

▪ Dringend advies om ook kinderen vanaf groep 6 een mondkapje te laten dragen als zij zich 

verplaatsen. Geeft u uw kind een mondkapje mee?

▪ Personeel en kinderen vanaf groep 6 krijgen ook het dringende advies om twee maal per 

week een zelftest te doen.

▪ Ouders en externen mogen de school niet meer in. U kunt uw kind afzetten bij school, de 

kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Aanstaande maandag krijgt u een brief met 

aanvullende maatregelen over onder andere het wegbrengen en ophalen.

▪ Verder zijn we streng op alle hygiëne maatregelen zoals handen wassen, 1,5 meter afstand 

houden, niezen in de elleboog en we ventileren alle lokalen goed.

Op BoschAkker....

Beste ouders en verzorgers,

Corona Update


