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Betreft: ouderbrief 11, schooljaar 20-21  

 
Beste ouder, 
 
Het is allemaal wat zeg: de afgelopen weken waren zeer heftig. En het zal nog even voortduren… 
Op dit moment zijn Aicha, Maite, Wilma, Annette en Abdellah afwezig. Wanneer een ieder 
terugkomt valt nu nog weinig over te melden. We hopen dat zij allen zo spoedig mogelijk zullen 
herstellen!  
 
Uitdagingen 
 
Het zal de komende weken opnieuw een uitdaging worden om alle klassen bemand te krijgen. 
Het is tot dusver al 26 keer voorgekomen dat we geen vervanging voor een klas hebben kunnen 
regelen, en we u moesten vragen uw kind thuis te houden. We registreren per groep hoeveel 
dagen dat zij thuis zijn geweest (ook al is er door de leerkracht thuiswerk opgegeven). We willen 
deze last als het even kan “eerlijk verdelen” over de school. Dit kan dus betekenen dat een 
bepaalde groep thuis moet blijven zodat de betreffende leerkracht in een andere klas les kan 
geven. Het is bitter, maar we hebben helaas geen andere opties op dit moment...  
 
Felicitatie 
In deze tijd moeten we onze jubilaris niet vergeten. Natasja, gefeliciteerd met deze mijlpaal. 
Vorig jaar was Wilma ook 25 jaar werkzaam. U snapt dat we dit t.z.t. uitgebreid gaan vieren. 
 

 



Regels regels regels… 
Er zijn ontzettend veel regels/protocollen opgesteld hoe te handelen bij een uitbraak van 
Corona. Net als voor u ouders is het soms voor ons als school ook even goed zoeken, 
speuren en wanneer er dan nog vragen zijn contact opnemen met de GGD. 
Hieronder nog eens een paar belangrijke regels en afspraken waar wij ons als school aan 
houden en waarvan wij u dringend vragen zich hier ook aan te houden: 
 

 
* Wanneer krijgt u ‘officieel’ van de school een bericht en wanneer niet? 
-Als een medewerker positief getest is:  alle ouders  
-Als een leerling in de klas positief getest is:  alleen de ouders van de betreffende klas 
 
Bij overige situaties kan de leerkracht in de klas wel meedelen waarom een betreffende 
leerling er een tijdje niet zal zijn, maar wordt daar verder vanuit de school geen mededeling 
over gedaan. Dit geldt wanneer er een bijvoorbeeld een huisgenoot positief getest is. In dit 
geval is het aan de ouder zelf om dit met de andere ouders te delen, bijvoorbeeld via de 
groepsapp.  
 
Wel vragen we u, wanneer zo’n situatie zich voordoet, dat u de school op de hoogte brengt, 
zodat we dan zorgvuldig de quarantaineperiode kunnen bepalen.  
*Advies bij Coronabesmetting in de klas (leerling of medewerker) 
Uw kind kan gewoon naar school. Wel dient u goed de gezondheid van uw kind in de gaten 
te houden, tot en met 14 dagen nadat het voor het laatst contact met de besmette persoon 
heeft gehad. Dit omdat uw kind binnen deze periode nog ziek kan worden. 
 
Bovenstaande regel geldt voor als uw kind op school in contact is geweest met een leerling 
die besmet is. Uw kind mag gewoon naar school gaan en blijven sporten. Alleen als uw kind 
in de vrije tijd langdurig en intensief contact heeft gehad met een positief getest kind, dan 
geldt wel een volledig quarantaine advies. Bron en contactonderzoek helpt u als ouder om te 
bepalen voor wie dat zou gelden.  
 
In het geval dat een medewerker positief getest is wordt er altijd met de GGD besproken in 
hoeverre er gezondheidsrisico’s zijn voor de leerlingen. Hierbij geldt net als bij volwassenen: 
wanneer er langer dan 15 minuten achtereenvolgens binnen 1,5 meter nauw sprake is 
geweest van contact, er wel een risico bestaat. Daarover zal altijd gecommuniceerd worden 
nadat er overleg is geweest met de GGD. 
 
Tot dusver hebben wij nog geen klassen naar huis hoeven te sturen vanwege Coronagevaar. 
Wel omdat we geen vervanging konden regelen.  
 
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen 

 
 
*Coronabesmetting thuis: hoe lang moet iedereen in quarantaine? 
Als een huisgenoot besmet is en op een gegeven moment weer uit isolatie mag, dan moet 
daar bovenop nog 10 dagen opgeteld worden voordat de andere huisgenoten weer naar 
buiten mogen (ook jonge kinderen). Dat is omdat de positief geteste persoon in de laatste 
dagen met klachten nog de andere huisgenoten kan besmetten en het dan nog 10 dagen kan 
duren voordat de huisgenoten ziek worden.  
 

https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen


De enige uitzondering is als de huisgenoot direct in STRIKTE zelfisolatie gaat binnen het 
huishouden, zich dus goed afzondert. Dan kan direct begonnen worden met tellen van de 10 
dagen. Maar die strikte zelfisolatie is lastig te regelen.  
 
Een andere uitzondering is als iemand positief test zonder een enkele klacht te hebben. 
Als dat zo is, dan geldt dat als er na 72 uur nog geen klachten zijn zowel de positief geteste 
persoon als de huisgenoten weer uit quarantaine mogen. 
 
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco 
 

Tot zover de berichtgeving rond Corona, nu nog een paar ‘overige’ zaken: 
 
 
Aankondiging online ouderavond over kinderen en sociale media 
 
Op  woensdag 25 november om 19:30 uur verzorgt onze school als onderdeel van de 
Pedagogische Alliantie Westlandgracht met basisscholen Fiep Westendorp, Nautilus en 
Notenkraker een online ouderavond over kinderen en sociale media. 
De ouderavond wordt verzorgd door “Voorlichting op School”. Deze organisatie zal met een 
afwisselend, uitnodigend en actueel programma ingaan op onderwerpen als gaming,  
game-verslaving, voor- en nadelen van sociale media, wat te doen bij sexting/online pesten 
en privacy.  
We denken dat deze avond zeer geschikt is voor alle ouders met kinderen in de leeftijd van  
7 t/m 15 jaar. Heeft u interesse? Aanstaande maandag ontvangt u een informatiekaart met 
een link over hoe u kunt deelnemen aan deze avond. Vooraf aanmelden is niet nodig.  
We hopen u online te mogen ontmoeten tijdens deze avond.  
 
 
Sint 
 
We volgen de richtlijnen van de GGD aangaande “Decemberfeesten vieren in de klas” . Er is 
geen aankomst van de Sint, wel zal sint de klassen bezoeken. We zijn aan het nadenken hoe 
we u hier deelgenoot van de feestelijkheden kunnen maken. 
De groepen 5-8 hebben in de klas lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest op 4 december.  
De kinderen kopen voor elkaar cadeautjes t.w.v. 5 euro en maken hier een mooie surprise bij 
met een leuk gedicht. We vragen altijd om het geld voor te schieten. Vraag daarom in de 
winkel naar het bonnetje. De bonnen neemt uw kind vervolgens mee naar school waarna de 
leerkracht uw kind 5 euro uitbetaalt. Laat uw kind zo spoedig mogelijk beginnen met de 
voorbereidingen, om veel stress rond 4 december te voorkomen! 
 
 
Tot slot wens ik iedereen een fijn weekend en zorg goed voor uzelf en uw naasten!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco


 


