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Zaterdag, 27 november 2021 

 

Beste ouder, verzorger, 

 
Op 26 november is er weer een persconferentie geweest, waarin een aantal maatregelen zijn 
genoemd voor de opvang en het onderwijs. Hieronder zetten we de betreffende maatregelen op een 
rij en hoe we daar bij Allente mee omgaan.  
 
- We blijven de richtlijnen van de RIVM volgen. 

- Het snottebellenbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt 

dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde 

verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag van de GGD kunnen zij weer naar school.  

- Een dringend advies is dat leerkrachten zich 2 keer per week preventief laten testen. Er wordt 

door het Crisisteam nog onderzoek gedaan naar de wettelijke verplichting voor leerlingen om zich 

preventief te laten te testen. We willen nogmaals benadrukken dat wij NOOIT een test bij uw kind 

afnemen. Testen gebeurt in de thuissituatie onder uw begeleiding en met uw toestemming, niet 

op school. 

- Leerkrachten zijn verplicht om een mondkapje te dragen in de gangen en centrale ruimtes. Er 

geldt een ‘dringend advies’ voor leerlingen vanaf groep 6 om ook een mondkampje te dragen in 

de gangen en centrale ruimtes. Heeft uw kind een medische indicatie waardoor het dragen van 

een mondkapje niet verantwoord is? Meld dat svp bij de leerkracht van uw kind. 

- Iedereen houdt zich binnen de school aan de 1,5 meter afstand van elkaar.  

- De verwachting is dat we binnenkort weer gaan werken in bubbels, dus dat betekent met eigen 

groepen binnen en buiten spelen. 

 

Tot slot 

Het is voor iedereen belastend dat er weer extra maatregelen genomen zijn, en we zullen met z’n 
allen hard werken om ook deze periode door te komen. Laten we svp dan ook met z’n allen er alles 
aan doen om de scholen en opvang open te houden.  
 
Heeft u een vraag of opmerking: mail naar crisisteam@allente.nl. 
 
Zorg goed voor elkaar en bedankt voor uw medewerking.  
 
Met vriendelijke groet, namens het crisisteam, 
Monique Mul 
voorzitter crisisteam 
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