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Tilburg, 15 november 2021  
 Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Vrijdag 12 november zijn er door de overheid weer nieuwe richtlijnen met betrekking 
tot het Coronavirus bepaald. Deze richtlijnen hebben niet direct invloed op het onderwijs, 
maar wij willen u via deze brief wel informeren over de maatregelen die wij treffen voor de 
gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten.  
 
Wij hadden gehoopt u ander nieuws te kunnen brengen, maar helaas kunnen wij het huidige 
deurbeleid niet versoepelen. Dit betekent dat u uw zoon/ dochter bij de poort of voordeur 
mag afzetten en ophalen en u, als ouder, dus niet de school in mag.   
 
Natuurlijk mag u wel binnen als u een afspraak heeft met de leerkracht. Wij vragen dan, van 
alle ouders en externen die op afspraak in de school komen, een mondkapje te dragen en 
1,5 meter afstand te houden.   
 
Het advies blijft gelden dat kinderen met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, 
benauwdheid en/of veel hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten. 
Uiteraard blijven leerlingen die corona hebben thuis tot ze, minimaal 7 dagen na de test, 24 
uur klachtenvrij zijn.  
Op dinsdag van 9.00-15.15 uur staat de Testbus op het Verdiplein. Hier kunt u zichzelf of 
gezinsleden laten testen zonder afspraak. 
 
Bij een positieve besmetting binnen het gezin, worden alle gezinsleden geacht thuis te 
blijven. 
 
De ouderkamer zal voor de komende drie weken sluiten. De ouderkamer zorgt voor veel 
ouders in de school en daarbij ook een groter risico op besmetting.   
 
Het kan door alle nieuwe maatregelen voorkomen dat meer leerkrachten afwezig gaan zijn. 
Dit kan betekenen dat, als er geen invallers zijn, groepen naar huis worden gestuurd. Dit 
krijgt u, als ouder, altijd een dag vooraf te horen. Natuurlijk is dit niet de gewenste oplossing 
en proberen wij dit ook zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Hopelijk kunnen we er samen voor zorgen om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen 
in de school.  
 
Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
Met vriendelijke groet,  
Fabiënne Smulders, directeur bs de Vlashof  

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/

