
 

          26 november 2021 

Geachte ouders en verzorgers van de kinderen van IKC Erasmus, 
 
Vrijdagavond hebben minister-president Rutte en minister de Jonge een persconferentie 
gegeven over het toenemende aantal coronabesmettingen.  
Het kabinet heeft besloten om een aantal maatregelen te nemen. We zijn blij dat de scholen 
open kunnen blijven. Maatregelen vanwege corona blijven echter nodig. In deze brief 
informeren we u over de maatregelen die wij gebruiken op onze scholen. Mochten er verdere 
ontwikkelingen komen, dan informeren wij u hier over. Voor nu de belangrijkste wijzigingen. 
 
 

• Zoals eerder gevraagd  willen we u vragen om uw kind(eren) indien mogelijk zelf naar 
school te laten komen. Wij begrijpen dat dit in een aantal gevallen niet mogelijk is. 

• Vieringen, zoals sinterklaas en kerstfeesten mogen doorgaan, maar zonder ouders. 
Dit betekent dit jaar dat u helaas niet aanwezig kunt zijn bij de vieringen. 

• Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers. 

• De ouderkamer kan op dit moment niet doorgaan vinden. Ouders kunnen niet de 
school in.   

 
Mondkapjes advies vanaf groep 6 + advies zelftest 

• Vanaf maandag 29 november geldt voor kinderen van groep 6, 7 en 8 het dringende 
advies vanuit de overheid om een mondkapje te dragen als ze door de gangen lopen.  

• Het advies is ook dat de  kinderen van groep 6, 7 en 8  twee keer per week een 
zelftest te doen.  

• Het werken door leerlingen in de algemene ruimtes blijft toegestaan zonder 
mondkapje vanwege onderwijskundige belangen. 

 
 
Wat te doen bij klachten 

• De regels voor snottebellen zijn scherper geworden.  

• Ook kinderen met milde neusverkoudheid blijven thuis. Zij laten zich testen bij 
de GGD.  

• We blijven de meest recente beslisboom volgen. 
 
 
Thuis onderwijs 

Al een aantal klassen hebben geen onderwijs op school gehad, ook veel leerlingen hebben 

al in thuisquarantaine gezeten. Dit kan betekenen dat we de komende periode steeds meer 

gebruik gaan maken het werken met teams en zulukonnect. Mochten we dit gaan doen dan 

houden we u daarvan op de hoogte.  

 

Hartelijke groet,  

Team Erasmus 


