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“Alles wat aandacht krijgt, 

groeit” 

 

 

 

Wat kunt u vinden in deze Parkpost 

 

• Nieuwe versoepelingen 

• (T)huiswerk bij quarantaine 

• Startgesprekken met leerkracht, leerling en ouders 

• Luizenpluizen 

• Start Kinderboekenweek 

 

 

Beste ouders,  

 

Het schooljaar is drie weken gaande en wat voelt het al weer vertrouwd 

om alle leerlingen en leerkrachten in de school te zien. Zeker nu we u 

als ouder ook steeds meer in de school kunnen verwelkomen!  

 

Nieuwe versoepelingen 

De quarantaineregels op basisscholen worden aangepast vanaf 20 september. Als 

een kind in de klas besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in 

quarantaine, omdat niet langer de hele klas wordt aangemerkt als nauw contact. 

Bij een besmetting treedt de school in overleg met de GGD. De GGD besluit op 

basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de 

besmette leerling in quarantaine gaat. 

De basisregels blijven gelden op basisscholen: bij verkoudheidsklachten met 

koorts en/of hoesten moet een leerling of leraar thuisblijven en zich laten testen 

in de GGD-teststraat en wie positief test, gaat in quarantaine.  

Vanaf 25 september vervalt de 1,5 meter-regel. Nog steeds geldt dat wanneer 

iemand in het gezin positief test, alle gezinsleden die in nauw contact zijn 

geweest, in quarantaine moeten.  

Agenda: 

 

6 oktober:  Start Kinderboekenweek   

11 en 12 oktober: studiedagen team, kinderen 

vrij 
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Deze aangepaste maatregelen hebben als gevolg dat er naar alle 

waarschijnlijkheid geen hele groepen meer in quarantaine hoeven. Daar zult u, 

net als wij, vast erg blij mee zijn. Wel kan het nog gebeuren dat individuele 

kinderen in quarantaine moeten, bij nauw contact met een positief getest persoon 

of in het geval van een positieve testuitslag.  

De leerkrachten geven in deze nieuwe situatie les aan de groep op school, 

waardoor er geen thuisonderwijs gegeven kan worden in een meeting in Google 

Classroom. Alle leerkrachten hebben in Google Classroom een werkpakket 

klaargezet voor kinderen in quarantaine. In dat pakket kunnen de kinderen 

verder werken aan reeds aangeboden lesstof en hun eigen leerdoelen. De 

leerkrachten houden in de gaten welke lesstof en leerdoelen in de klas tijdens de 

quarantaineperiode aangeboden worden en kunnen, wanneer de leerling weer op 

school is, het onderwijs hierop aanpassen. Indien u of uw zoon of dochter wel 

contact met de leerkracht wil tijdens deze periode, kunt u dit met de leerkracht 

via e-mail afspreken.  

Startgesprekken 

De startgesprekken hebben inmiddels met bijna iedere leerling plaatsgevonden. 

De leerlingen, leerkrachten en ouders hebben met elkaar gesproken over 

wederzijdse verwachtingen en behoeften met betrekking tot de ontwikkeling van 

de leerling. Tegelijkertijd was het voor veel ouders een mooie kans om de 

leerkracht persoonlijk te spreken en een kijkje te nemen in het lokaal. Eerder in 

deze Parkpost gaven we het al aan; wat is het fijn om u weer in de school te 

kunnen verwelkomen!  

Luizenpluizen 

Tot aan de herfstvakantie wordt er op school geen luizenpluis-moment 

georganiseerd. Wij vragen u uw kinderen thuis regelmatig thuis te controleren op 

luizen en/of neten. Indien uw zoon of dochter helaas last van luizen heeft, moet 

hij of zij thuisblijven tot na de behandeling. We verzoeken u dit ook aan ons door 

te geven, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn.  

Start Kinderboekenweek 

Op 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: ‘Worden wat je 

wil’. De leerkrachten zijn hard aan het werk om allerlei leuke activiteiten te 

bedenken rondom het thema. Doel van de Kinderboekenweek is altijd het 

stimuleren van leesplezier. U hoort binnenkort van de collega’s op welke wijze zij 

ook u graag betrekken bij de activiteiten.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Park16Hoven 


