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Datum: 26 januari 2022 

Onderwerp: Versoepelingen Corona maatregelen 

Aan: De ouders en verzorgers van onze leerlingen 

 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Tijdens de persconferentie van gisterenavond is aangekondigd dat de quarantaine-

regels versoepeld worden en dat kinderen op de basisschool niet meer in quarantaine 

hoeven als ze geen klachten hebben. Wel moeten ze dagelijks een zelftest doen als ze 

in contact zijn geweest met een besmette persoon. Vanuit de regering worden voor de 

groepen 6-7-8 zelftesten beschikbaar gesteld. Heeft u onvoldoende financiële 

middelen om zelftesten te kopen voor uw kind(eren) in de groepen 1 t/m 5 laat dit 

dan weten. We kijken of we u hierbij dan kunnen helpen. 

 

Hieronder in het kort de nieuwe regels: 

• Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. 

Als de test positief is, gaan ze naar de GGD voor een PCR test en blijven 

thuis. Is de PCR test negatief, dan mogen deze kinderen weer naar school.  

• Als de zelftest een negatieve uitslag geeft mogen kinderen, ook als 

zij klachten hebben, naar school. Het dringende advies aan ouders is om bij 

klachten dagelijks een zelftest bij het kind af te nemen.  

• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geldt: twee keer per week thuis een 

preventieve zelftest doen. Als de test negatief is, kan de leerling naar school.  

• Als de test positief is, gaat de leerling naar de GGD voor een PCR test. Is de 

PCR test negatief, dan kan de leerling weer naar school. 

• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 worden geadviseerd om in de 

gang een mondkapje te dragen.  

• Kinderen die in de afgelopen 8 weken positief getest zijn, hoeven geen zelftest 

te doen en hoeven niet in quarantaine.  
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Zoals ik gisteren al aangaf, betekenen de versoepelingen niet dat alle groepen meteen 

weer kunnen starten. Er zijn namelijk leerkrachten die ziek zijn of nog wachten op de 

uitslag van hun PCR test. 

 

Hieronder de situatie voor morgen voor de groepen die nu nog in quarantaine zijn: 

• Groep 4 kan weer naar school komen. Juf Inge is negatief getest en aanwezig. 

• Groep 5 blijft thuis en volgt online lessen. Juf Kayleigh heeft een positieve 

zelftest en wacht op de uitslag van de PCR test. Er is geen vervanging 

beschikbaar. Er volgt morgen een extra bericht voor deze groep. 

• Groep 7 kan weer naar school komen. Meneer Stefan is negatief getest en 

aanwezig. 

• Groep 8 kan weer naar school komen. Juf Mieke is nog ziek maar juf Lotte 

vervangt. 

• De Parelklas kan weer naar school komen. Juf Amber en juf Tineke zijn 

aanwezig. 

• Voor de overige groepen geldt dat zij (in ieder geval zoals het er nu naar 

uitziet) allemaal naar school kunnen. 

 

We hopen van harte dat de versoepelingen een eerste stap zullen zijn naar een 

coronavrije school. Om daaraan bij te dragen laten we ons gebouw vrijdagavond 

volledig desinfecteren door DREO. Hiervoor worden stoomapparaten ingezet met 

biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.  

 

Het is fijn om te ervaren dat jullie als ouders ook in deze moeilijke tijd steeds begrip 

hebben getoond voor lastige beslissingen die genomen moe(s)ten worden.  

 

Vriendelijke groeten, mede namens alle teamleden, 

Harriët van Sprang 

Directeur BS De Wegwijzer 


