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Beste ouders en verzorgers,
Allereerst wens ik u een goed, gezond en hoopvol 2022. Laten we er samen iets moois van maken.
De Fiep gaat weer open! Dit geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Tijdens de persconferentie
van gisteren kondigde de minister van Onderwijs aan dat de basisscholen na de kerstvakantie zoals
gepland opengaan op maandag 10 januari 2022.
Wij zijn daar heel blij mee, maar de pandemie is nog niet voorbij. We willen u daarom vragen om
voorzichtig te blijven met uw en andermans gezondheid. In deze brief kunt u lezen welke
maatregelen van kracht zijn op de Fiep.
We zien iedereen volgende week maandag graag uitgerust en gezond terug op school!

Hoe doen we het op de Fiep?
Ouders op school
Ouders zijn alleen op uitnodiging welkom in het gebouw. Hou bij het brengen en ophalen afstand van
elkaar.
Mondkapjes
Personeelsleden en leerlingen van groep 6, 7 en 8 dragen een mondkapje als ze door de gang lopen.
Wilt u zorgen dat uw kind een mondkapje bij zich heeft? Als u niet wil dat uw kind een mondkapje
draagt, moet u dat bespreken met de directeur.
Thuistesten
Kinderen in groep 6, 7 en 8 ontvangen volgende week weer een aantal thuistesten. Alle leerlingen
wordt dringend geadviseerd om twee keer per week thuis een zelftest te doen, ook als er geen
klachten zijn. Wij mogen uw kinderen niet op school testen. Wel maken we de coronamaatregelen waaronder het verzoek om thuis te testen - bespreekbaar in de klas.

Coronaklachten
Het 'snottebellenbeleid’ is nog steeds van kracht: kinderen vanaf 4 jaar mogen niet naar school
komen met verkoudheidsklachten. Als hij/zij op school klachten krijgt die bij corona passen, wordt u
gebeld om uw kind op te halen. Kinderen mogen niet terug naar school tot ze een negatief
testresultaat hebben.
Thuistesten zijn verkrijgbaar bij de drogist; bij de GGD kunt u voor een testafspraak tussen 8:00 en
20:00 uur bellen naar 0800-1202. Meer informatie:
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/testbeleid-kinderen/

Quarantaine
Als uw kind zelf corona heeft, moet het thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is.
Als uw kind nauw contact heeft gehad met iemand die positief heeft getest, is de procedure iets
anders. De meeste kinderen zullen contact met een ouder of broer/zus die corona heeft niet kunnen
vermijden. Daarom moeten kinderen die niet eerder corona hebben gehad vrij lang in quarantaine: 7
dagen na de eerste ziektedag van de huisgenoot, of later als de huisgenoot nog niet 24 uur
klachtenvrij is op dag 7. Nadat de zieke huisgenoot hersteld is, moet het kind nog 10 dagen in
quarantaine blijven, omdat de huisgenoot het kind nog kan besmetten op de laatste dag waarop er
klachten zijn. Deze laatste periode kan bekort worden met 5 dagen als het kind op dag 5 getest
wordt. Zonder negatieve GGD- of zelftest moet het kind de volledige (minimaal) 7 dagen plus 10
dagen in quarantaine blijven.

Met vriendelijke groet,
Team Fiep Westendorpschool

