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Tilburg, 28 november 2021   
Beste ouders/verzorgers,  
  
U heeft ongetwijfeld de aangescherpte maatregelen vernomen die afgelopen vrijdagavond werden 
afgekondigd. In de persconferentie hoorden we dat de scholen open kunnen blijven, daar zijn we blij 
mee. Dat neemt niet weg dat we ons in een ongelooflijk ingewikkelde situatie bevinden. De 
aangescherpte maatregelen vragen weer veel van het personeel, dat zich soms zorgen maakt over hun 
gezondheid. Het is continu schakelen en er ligt veel op ons én uw bord.    
  
De aangescherpte maatregelen bovenop de al geldende maatregelen gaan voor het onderwijs vanaf 
morgen, maandag 29 november in en gelden voor in ieder geval drie weken. Hieronder leest u wat dit 
inhoudt voor onze school.   
 

• De leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk 
niet of niet goed mogelijk. Zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school 
gebracht.  

• We werken weer met looproutes in de school, wilt u hier rekening mee houden?  

• We hanteren gespreide pauzetijden. Ook blijven de leerlingen zoveel als mogelijk in eigen 
cohorten/groepen.  

• Wij vragen dringend alle leerlingen vanaf groep 6  mondkapjes te laten dragen in de gangen. 
In de klas mag het mondkapje af. Wilt u dit mondkapje zelf meegeven aan uw kind? Als 
school hebben we een beperkte voorraad achter de hand.  

• Wij vragen u ook dringend om voor de leerlingen van groep 6 t/m 8  twee keer per week een 
zelftest te doen.  

• Kinderen onder de twaalf jaar blijven ook weer bij milde verkoudheidsklachten thuis. Bij een 
structurele verkoudheid of allergie die (nog) niet bekend is verzoeken wij u een 
doktersverklaring te overleggen.  

 
We zijn blij dat de leerlingen onderwijs op school kunnen blijven volgen. We hopen op uw begrip en 
medewerking, de gezondheid van onze leerlingen en ons personeel staat nog 
altijd voorop. We blijven daarom bij het fysiek onderwijs geven de volgende 
uitgangspunten hanteren:   
 

• We volgen de adviezen en richtlijnen van de rijksoverheid.   

• De gezondheid van uw kinderen en onze collega’s staat voorop.   

• We doen er alles aan wat in onze macht ligt om veilig, verantwoord en uitvoerbaar te 
werken.   

• In het geval van een positieve besmetting, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden bij 
de directie.   

 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.   
Met vriendelijke groet,  
  
Namens het team  
Fabiënne Smulders  
Directeur  

mailto:info.vlashof@tangent.nl
http://www.devlashof.nl/


Bartokstraat 131, 
5011 JB Tilburg, 
tel.: 013-4551778 
email: info.vlashof@tangent.nl 
www.devlashof.nl 

 

   de Vlashof is een Tangentschool 

 
 
 
 

mailto:info.vlashof@tangent.nl
http://www.devlashof.nl/

