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CORONA UPDATE  
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook?  
Afgelopen week is er bij een leerkracht uit groep 6B 
corona geconstateerd. Groep 6B gaat vanaf vandaag 
maandag 22 maart in quarantaine. De ouders/verzorgers van groep 6B 
zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht. 
 

Een tip: wanneer u nu een DigiD voor uw kind aanmaakt, dan beschikt u 
sneller over een uitslag van een eventuele Corona test. Het aanmaken van 
een DigiD  kan direct. Het activeren hiervan kan pas na 3 werkdagen. Dus 
wilt u sneller een uitslag ontvangen? Dan is het raadzaam nu al de DigiD 
aan te maken. 
 

Het testbeleid, voor kinderen onder de 12 jaar, is verbreed.  
Alle kinderen komen in aanmerking om getest te worden bij klachten!  
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- 
en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere 
kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle 
klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij 
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). 
Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, 
astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. 
Zoals voor de hele samenleving, blijven de algemene richtlijnen van het RIVM 
ook voor scholen van toepassing. Wij blijven in contact met de GGD om zo goed 
en adequaat mogelijk te handelen.  

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?  
Neem dan contact op met de GGD Brabant-Zuidoost  
088 0031 111             of 088 0031 595. 
 

PROJECT SPRAAKWATER: RIDDERS  
Eerst was er een meneer. Die een liedje ging spelen op zijn gitaar. Daarna 
gingen we leuke ridderspelletjes spelen. Zoals slangtrekken, en zak gooien 
en een buis maken met een water druppel.  Dus ik heb een hele leuken 
middag gehad.  
Groetjes Floor uit groep 4b.  

We gingen slangtrekken. Spons lopen van de Nederland emmer naar de 
Afrika emmer. Zakjes gooien op de baksteen mat. En ze hadden een 
verhaal verteld een mooi verhaal en bij elk mens een ander stemmetje en 
dat vond ik erg knap en mooi. En er waren vier teams rode blauw zwart en 
geel en team geel had gewonnen en daarom kreegen ze zaadjes voor een 
vlinderplant.   
Groetjes Suze uit groep 4b  
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http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 2 – 

 
 
 

 

PASEN 2021  
Ook dit jaar vieren we samen met de kinderen Pasen. 
Echter hebben wij de activiteiten vanwege Covid iets aan 
moeten passen. 
Er zijn verschillende ”aangepaste” Paasactiviteiten:  
PAASONTBIJT groepen 1 t/m 8  
Op donderdagochtend 1 april om 8.30 uur (geen grap) hebben de 
groepen 1 tot en met 8 een feestelijk Paasontbijt. In verband met 
coronahygiëne is het verzoek aan alle kinderen om het eigen Paasontbijt 
in een broodtrommel mee te brengen. Te denken valt aan een boterham, 
een cracker of een beschuitje. 
In de klas wordt er gezorgd voor bord, beker, servetten, drinken en een 
gekookt ei. En wie weet …. is er ook nog een verrassing. 
Voor de ochtendpauze mogen de kinderen zoals gewoonlijk fruit en 
drinken meenemen.  

Paasviering “Liefde is sterker” 
Op vrijdagochtend 2 april vindt de Paasviering plaats.  
Dit jaar werken we met Pasen rondom het thema 
“Liefhebben”.  

Alles wat werkelijk waardevol is in het leven, is kwetsbaar. Je kunt het niet 
opeisen, niet pakken, niet vasthouden. 
Het thema Liefhebben helpt kinderen te ontdekken dat liefde een woord 
is dat werkelijkheid wordt als je het vertaalt in concrete daden. Je doet 
iets voor een vriend/vriendin of geeft een geschenk, zonder er iets voor 
terug te willen. Je spreekt op een aardige, positieve manier over anderen. 
Je geeft elkaar aandacht en bent bij de ander als die jou nodig heeft. 
Het zijn de kleine dingen die we belangeloos voor elkaar doen. 
 
VIRTUAL REALITY  
De afgelopen weken hadden we VR-brillen te leen op Kindcentrum 
Dierdonk. Met deze brillen konden we in een 3D-wereld duiken en iets 
leren over allerlei verschillende onderwerpen. Groep 7B heeft al een 
voorproefje van een les gehad over de Romeinse tijd.   

 
Ik vond het super leuk met de VR-bril en we waren 
met de hele klas in Rome en ook in de oceaan. De juf 
vertelde bij Rome allerlei verhalen erbij hoe ze 
dingen maakten. Je vergat dat je in de klas zit en dat 
vond ik best wel raar. In de oceaan waren coole 
vissen en dat was echt heel leuk. 
                                    Door Jade groep 7B 

Het was heel leuk want je was er 
eigenlijk gewoon daar waar je in de 
VR-bril was en je kunt er rondkijken. 
We waren in Rome en we hadden 
gewoon les in Rome, hoe cool is dat 
dan?!  Dan zag je van alles wat er toen 
was, maar niet echt nu in deze tijd 
is. We konden zien wat we wilden zien in de kamer waar we waren en we 
waren in de Arena en het Colosseum. Het was er erg leuk! 
Door Niels groep 7B 
 
THEMA ROMEINEN IN DE GROEPEN 5 
De afgelopen weken hebben de kinderen in 
groep 5 gewerkt aan het thema Romeinen. 
Middels een ontwerpschema hebben zij een 
Germaanse boerderij of Romeinse villa 
ontworpen. Vervolgens hebben zij dit 
ontwerp nagebouwd. Als afsluiting hebben we 
met virtual-reality-brillen een kijkje genomen 
in het leven van de Romeinen.  
Hieronder vertellen enkele kinderen hier iets over: 
Met geschiedenis mochten we kiezen of we een Germaanse boerderij of 
een Romeinse villa gingen maken (knutselwerk). We hadden er een uur de 
tijd voor. Je kon kiezen uit karton en klei. Maar we mochten ook met lijm 
en verf werken. De meeste kinderen in de klas hadden een Romeinse villa. 
Door Emma en Janneke groep 5B 
 
De hele klas was enthousiast toen de juf vertelde dat we met VR-brillen 
gingen werken. Het was heel leuk. We zijn in een term geweest. We zijn bij 
een legerkamp geweest oftewel een legioen. We zijn ook even onder 
water geweest en zagen dolfijn en orka en haaien. 
Door Yara en Lindi groep 5B 
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WAAROM KINDCENTRUM DIERDONK? 
De afgelopen jaren is er een grote groei in Kindcentra. Scholen en 
kinderopvangorganisaties besluiten om samen te gaan in een 
Kindcentrum. Het grote voordeel van een Kindcentrum is dat onderwijs en 
opvang vanuit één organisatie wordt aangeboden, waardoor inhoudelijke 
vernieuwing en kwaliteitsverbetering in onderwijs én opvang ontstaat.  
Maar waarom dan in Dierdonk? Er zijn toch al meerdere opvang 
aanbieders in de omgeving?  
Wanneer je kiest voor Kindcentrum Dierdonk, kies je voor een nieuwe 
vorm, namelijk voor Kindcentrum. Deze nieuwe vorm is toegevoegd aan 
de ruime keus die er al was in Dierdonk. En hoe fijn is het als ouder dat je 
een ruime keus hebt in precies dat wat bij jouw kind past. Alle aanbieders 
in en rondom Dierdonk hebben een uniek aanbod. Kies je voor 
Kindcentrum Dierdonk, dan kies je voor een Oase van groei. Rust en 
samenhang voor kinderen, waar onderwijs en opvang samenwerken. 
Eigen invulling van de vrije tijd van het kind staat bij ons voorop.  
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? 
We bieden peuterwerk, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang 
aan. Maak gratis en vrijblijvend een afspraak en kom zelf een kijkje nemen 
op de peutergroep of bij de vso/bso. Neem contact op met 
locatiemanager Eva Verrijt, 06 50 19 36 18 of mail naar e.verrijt@korein.nl 
Tot ziens bij Kindcentrum Dierdonk.  
 

VAKANTIEROOSTER NIEUWE SCHOOLJAAR 2021-2022 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is 
door de directie aangeboden aan de 
Medezeggenschapsraad. Aangezien de vakanties 
en vrije dagen door het BOV (Brabants Overleg 
Vakanties) en het OHS (Overleg Helmondse 
Schoolbesturen) zijn vastgesteld dient dit voor kennisgeving te worden 
aangenomen.  
Over de studiedagen heeft de Medezeggenschapsraad per school haar 
recht van instemming. In de MR-vergadering van afgelopen week is 
onderstaande voorstel besproken en goedgekeurd. 
 

Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 maandag 6 september 2021 

                                                               Studiedag woensdag 20 oktober 2021 

Herfstvakantie maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021 

                                                  Studiedag team maandag 06 december 2021 

Kerstmis vrijdag 24 december 2021 ’s middags geen school 

Kerstvakantie maandag 27 december t/m vrijdag 07 januari 2022 

                                                               Studiedag woensdag 16 februari 2022 

Carnavalsfeest vrijdag 25 februari 2022 ’s middags geen school 

Carnavalsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 04 maart 2022 

2e Paasdag maandag 18 april 2022 

                                                                      Studiedag woensdag 25 mei 2022 

Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 (incl. Koningsdag 27 april) 

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 

2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022 

Laatste schooldag vrijdag 22 juli ’s middags geen school 

Zomervakantie maandag 25 juli t/m vrijdag 02 september 2022 
Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 maandag 05 september 2022 
 

UW HULP GEVRAAGD BIJ DE KONINGSSPELEN VAN 23 APRIL 2021 

Ook dit jaar zal Kindcentrum Dierdonk weer vol sportief 
enthousiasme deelnemen aan de Koningsspelen. Fijn als u 
uw medewerking daaraan kunt en wilt bijdragen! 
De Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 23 april 2021. 
We hebben vernomen dat er dit jaar geen Koningsontbijt 
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zal zijn i.v.m. de coronapandemie.  
Zoals gebruikelijk wordt het sport- en spelprogramma verdeeld over 3 
locaties en samenstellingen, te weten: 

• Groepen 1-2, locatie op de diverse pleinen van onze school. 
Programma van 8.30 tot 12.00 uur. 

• Groepen 3-4, locatie Buitenschoolse Opvang ‘De Bereboot’. 
Programma van 8.30 tot 12.00 uur. 

• Groepen 5-6-7-8, locatie sportvelden ‘SV De 
Braak’. Programma in continurooster van 8.30 tot 14.00 
uur.  
Wilt u op deze dag helpen, dan kunt u zich opgeven via 
de groepsleerkracht. U begrijpt dat de Koningsspelen 
mogelijk onder voorbehoud plaats zullen vinden. 

 

TIJDENS DE KONINGSSPELEN IS OPVANG MOGELIJK 
Voor ouders die graag willen helpen bij de groepen 
5 t/m 8, maar ook een kind hebben in de 
onderbouw is voor de jongste kinderen opvang 
mogelijk. Zij worden dan van 12.00 tot 14.00 uur 
hier op school begeleid. 
Wij vragen u dit verzoek te melden bij de groepsleerkracht(en) van uw 
kind(eren) in de onderbouw. 

Vriendelijke groeten,  
namens de werkgroep Koningsspelen, 

Yvonne Daniëls - van den Eijnde, Pieter Vogels, Nicole Rouwette. 
 

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO  
OUDERBIJDRAGE SCHOOLREIS GROEPEN 6 EN 7  
Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische 
incasso.   

Op 25 maart 2021 wordt de Ouderbijdrage Schoolreis groepen 6 
en 7 zijnde € 27,- (€23,- schoolreis en €4,- jubileumbijdrage) per 

kind van uw bankrekening afgeschreven.  
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de Activiteitencommissie  
ouderraad@dierdonkschool.nl 
 
OUDERLEDEN GEZOCHT VOOR DE GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van ons bestuur 
QliQ Primair Onderwijs is op zoek naar 
nieuwe ouderleden. In deze bijlage treft 
u een flyer aan. Wellicht bent u 
enthousiast om namens Kindcentrum 
Dierdonk zitting te nemen in dit 
belangrijke inspraak gremium.  
 

ZIEKMELDINGEN OF AFMELDINGEN TSO ALTIJD VIA DE ADMINISTRATIE 
In de afgelopen weken ontdekken we dat steeds 
meer ouders hun kind(-eren) rechtstreeks via de 
leerkracht ziekmelden of afmelden voor TSO, dat is 
niet de bedoeling. Dit leidt tot miscommunicatie.  
Leerkrachten zijn ’s morgens bezig met de laatste 
voorbereidingen en daarna het actief lesgeven en hebben dan echt geen 
tijd voor administratieve taken.  
Wanneer u de administratie op de hoogte brengt, zorgt zij voor de juiste 
communicatie. Bij voorbaat dank voor de genomen moeite! 
administratie@dierdonkschool.nl of 0492-512021 of via basisschoolapp 
 

DE RICHTLIJNEN VOOR KINDCENTRUM DIERDONK                                            

Let op: Aangezien deze richtlijnen uitgebreid en 
volledig in de afgelopen nieuwsbrieven hebben 
gestaan, zullen we vanaf nu alleen nog de 
belangrijkste richtlijnen weergeven. 
Hierbij een aantal richtlijnen waar u zich aan dient te houden.  
Heeft u nog onbeantwoorde vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
schooldirectie dierdonk@dierdonkschool.nl 
 

Let op:  

• Kinderen, ouders en personeel met mogelijke klachten 
THUISBLIJVEN!  

• Dus op school zijn alleen kinderen en leerkrachten zonder klachten.  

• Ook ouders die kinderen brengen en halen zijn klachtenvrij. 
 

RICHTLIJNEN BUITEN HET SCHOOLGEBOUW 
Hoe mag je het schoolgebouw/schoolplein betreden of verlaten? 
De kinderen van de groepen 3-4-5-6-7-8 komen zelfstandig het schoolplein op (eventueel 
met fiets). De kinderen moeten zonder oponthoud zo snel mogelijk naar hun lokaal 

mailto:ouderraad@dierdonkschool.nl
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1979/File/NB-20210315_bijlage_Qliq_Primair_GMR_flyer_-_gezocht_nieuwe_ouderleden.pdf
mailto:administratie@dierdonkschool.nl
mailto:dierdonk@dierdonkschool.nl
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lopen. De leerkrachten ontvangen de kinderen in het bekende klaslokaal. Voor kinderen 
onderling geldt de 1,5 meter afstandsregel niet. De ouders van kinderen in de groepen 
3-4-5-6-7-8 blijven buiten het schoolterrein. 
 

De ouders van de kinderen van de groepen 1-2 mogen hun kinderen op het schoolterrein 
buiten aan de leerkracht overdragen en ophalen (op gepaste afstand 1,5 meter). 

• Kinderen worden gebracht door 1 persoon met mondkapje.  

• Het afscheid c.q. begroeting is kort en u dient het schoolplein zo snel 
mogelijk weer te verlaten. Zie hiervoor plattegrond blz. 4. 

 

RICHTLIJNEN BINNEN HET SCHOOLGEBOUW – ONDERWIJS 
Wat gebeurt er met kleine bubbles?  
Er zal in de klas zoveel als mogelijk gewerkt worden met vaste zitplaatsen en met vaste 
groepjes kinderen en/of tweetallen. Vanwege de groepsgebondenheid, 
kan er voorlopig niet groepsdoorbrekend gewerkt worden. Ook wanneer 
de kinderen pauze hebben, spelen ze met hun eigen groep. 
 

Een mondkapje voor de leerlingen van groep 7 en 8? 
M.b.t. mondkapjes bij leerlingen is er breed draagvlak onder de besturen om dat niet te 
verplichten, ook om de omgeving zo normaal en ‘angstvrij’ als mogelijk te houden. 
Omdat wij de groep als ‘bubble’ benaderen zal contact met andere groepen tot een 
minimum beperkt zijn. Mocht u het echter wenselijk vinden dat uw kind in groep 7 of 8 
een mondkapje draagt, dan kunt u dit meegeven. 
  

Extra ventilatie en de winterse kou? 
Ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. In verband met de mogelijke kou 
in deze periode houden wij rekening met de wijze van ventileren. We willen niet dat 
kinderen in de kou zitten.  
Daarnaast is het wel verstandig om uw kind(eren) een extra vest of een warme trui mee 
naar school te laten nemen. Dat kan op school aan de kapstok blijven hangen, maar 
wanneer nodig kan uw kind daar gebruik van gaan maken.  
 

Is er weer tussenschoolse opvang mogelijk? 
Ja, alleen kunnen de kinderen individueel geen activiteit kiezen. De kinderen blijven met 
hun groep bij elkaar en vormen samen een bubble. Er is tijd om te eten en om te 
ontspannen met een gezamenlijke activiteit onder toezicht. Bestaande abonnementen 
kunnen gewoon doorlopen. De incidentele aanmelding verloopt via de 
schooladministratie zoals u gewend bent.  
 

Kan de verjaardag van mijn kind nog op school gevierd worden? 
Speciaal voor kleuters 
Het vieren van je verjaardag is natuurlijk een grootse gebeurtenis. In 
verband met de richtlijnen van het RIVM is het helaas niet mogelijk voor u als ouders om 
hierbij aanwezig te zijn. In de klas vieren wij natuurlijk een gezellig feestje. De 
kleuterjuffrouw maakt enkele foto’s van het feest en stuurt deze naderhand naar de 
ouders op. 
Voor alle kinderen 
Mocht uw kind willen trakteren voor zijn/haar verjaardag, dan dient in deze coronatijd 
elke traktatie apart verpakt te zijn. 
 

Mogen er geen ouders/verzorgers en externe volwassenen (denk hierbij aan een 
verwarmingsmonteur bij een calamiteit) in het schoolgebouw? 
Wanneer ouders/verzorgers en externe volwassen het schoolgebouw binnentreden, 
vindt er vooraf eerst overleg met de directie plaats en zal er sprake zijn van reservering, 
triage van de bezoekers (invullen van een checklijst), placering en registratie. U begrijpt 
dat dit alleen kan in zeer beperkte mate. 
 

Is een mondkapje voor volwassenen verplicht? 
Voor alle ouders/verzorgers/volwassenen die onze school bezoeken is het verplicht een 
mondkapje te dragen op het schoolplein en in de school. Als men eenmaal zit mag het 
mondkapje weer af. 
 

OVERIGE RICHTLIJNEN 
Is er nog de mogelijkheid van noodopvang voor ouders met vitale beroepen? 
Nee, aangezien alle kinderen dagelijks naar school kunnen komen is er geen 
noodopvang. 
Let op: wanneer de leerkracht of een kind positief wordt getest, moet de gehele groep 
minimaal 5 dagen thuis in quarantaine. Er is dan dus geen noodopvang! 
 

Wat gebeurt er met de nieuwe instromende kleutertjes?  
De leerkracht zal met de ouders van de instromende kleuters telefonisch 
contact opnemen en afspreken wat gezien de omstandigheden het beste 
voor uw kind is. 
 

Zijn “oude” richtlijnen ook nog van toepassing? 
Ja, ook deze drie richtlijnen zijn nog van toepassing: 

• Iedereen wast vaak de handen, hoest en niest in de elleboog. 

• Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. 

• Voor het primair onderwijs geldt dat alle leerlingen alle dagen naar school gaan. Ook 
geldt voor het primair onderwijs dat leerlingen onderling en leerlingen en 
onderwijspersoneel geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. Leraren en 
andere volwassenen binnen de school houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar. 
 

Moet mijn kind verplicht naar school? 
Ja, de leerplicht is geldig. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de Ambtenaar 
Leerplicht van de Gemeente Helmond. 
 

Ik ben te bang om mijn kind(-eren) naar school te sturen, wat nu? 
Neem contact op met de directie en leg uw probleem voor: 
dierdonk@dierdonkschool.nl 
 

Kan ik de leerkracht persoonlijk spreken? 

T S O 

mailto:dierdonk@dierdonkschool.nl
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Wanneer u de leerkracht wil spreken kan dat telefonisch na lestijd en/of schriftelijk via 
de mail. 
 

RICHTLIJNEN TESTEN 
Wat gebeurt er wanneer een leerkracht of kind in een groep positief getest 
wordt? 
Zodra deze informatie bij de directie bekend is, worden de ouders via de mail en 
zo mogelijk ook telefonisch op de hoogte gebracht. 
- Bij besmetting van een kind of leerkracht moet de hele groep 5 dagen in 
quarantaine en vervolgens worden getest. Na die 5 dagen en als de testuitslag 
negatief is, kan een kind of leerkracht weer op school komen. 
- Indien kinderen niet getest worden, wordt de quarantaine met nogmaals 5 
dagen verlengd. Is het kind dan klachtenvrij, dan mag het pas weer naar school. 
- We zullen de kinderen van groep 4-5-6-7-8 hun chromebook en 
huiswerktas meegeven en zo spoedig als mogelijk het onderwijs 

op afstand weer proberen op te starten, zoals u en uw kind dat in 
de afgelopen periode gewend was. 
 

Dien ik mijn kind te laten testen? 
Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool gaan, 
is thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari gelijkgetrokken met dat voor kinderen 
in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op de 
verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde 
Britse variant bij jonge kinderen.  
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten 
passend bij COVID-19 te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de 
verspreiding van het virus.  
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Kinderen 
met milde klachten mogen met een negatieve testuitslag weer naar school. 
 

Thuisblijven en testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval 
dringend geadviseerd als:  
• de klachten bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van 
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of als het kind anderszins ernstig ziek is; 
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek; 
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  
Neem bij ernstige klachten contact op met de GGD. 
 

Wat als een kind met milde klachten niet getest wordt? 
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of 
school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na 
de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen 
kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school. 
 

Moeten de broertjes/zusjes ook thuisblijven wanneer de klas van mijn kind in 
quarantaine zit? 
1) Wanneer een kind Covid heeft blijft zijn/haar hele klas in quarantaine. Ook de 
eigen broertjes en zusjes blijven thuis. 
2) Wanneer een kind in quarantaine zit vanwege een ander ziek klasgenootje en 
zelf (nog) geen Covid heeft, hoeven de eigen broertjes en zusjes niet in 
quarantaine en kunnen dus gewoon naar school. 
 

MONDKAPJES OP HET SCHOOLPLEIN VERPLICHT  
Onze richtlijnen schrijven voor dat bij het wegbrengen en 
ophalen van de kinderen door de volwassenen een 
mondkapje gedragen wordt op het schoolterrein. Omdat 
dat nog niet door iedereen gedaan wordt, willen wij u daar 
nogmaals op attenderen. Als u zelf de kinderen niet 
wegbrengt, maar dit gedaan wordt door bijvoorbeeld de 

oppas of door opa of oma, gaan wij ervan uit, dat u hen deze richtlijn 
doorgeeft. Alvast bedankt. 
 

 
 
 
 
 


