
          
 

 
 

 
 

 
 

 
       Vlaardingen, 7 november 2021 
 
 
 
 
Geachte ouders en verzorgers van de kinderen van IKC Erasmus, 
 
Zoals u inmiddels begrepen heeft stijgen de coronacijfers op dit moment. Dit heeft gevolgen 
voor u, uw omgeving maar ook voor de school. We moeten helaas een aantal maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk besmettingen komen op school. Deze 
maatregelen zijn stichting Wijzer breed en volgens de richtlijnen van de GGD. 
 
Dat maatregelen zijn: 

• De ouders van de kleuters kunnen de kleuters niet naar binnen brengen. De kinderen 
mogen weer zelf naar binnen, net als voor de vakantie. De deur gaat open om 8.20 
uur. 

• We gaan een streng snottebellenbeleid hanteren voor alle groepen. Dat houdt in dat 
bij  verkoudheidsklachten, ook al zijn dit lichte klachten, kinderen thuisblijven of naar 
huis gaan.  

• Er gaan geen kinderen meer in quarantaine die naast besmette kinderen hebben 
gezeten of in nauw contact zijn geweest. We zullen u wel op de hoogte stellen. U 
kunt dan zelf beslissen of u uw  kind thuis wilt houden. U  kunt dit aan ons laten 
weten via de app of even bellen. De quarantaine regel geldt in principe alleen voor de 
thuissituatie en gezinsleden.  

• Indien er sprake is van besmetting onderling in de groep, en er zijn 4 besmette 
leerlingen of meer in deze groep dan wordt de GGD gebeld en in overleg wordt 
besloten of de gehele groep naar huis gaat in quarantaine. 

• Ouders kunnen alleen op afspraak de school binnen. De anderhalve meter moet 
gewaarborgd blijven.  

• De ouderkamer kan doorgaan maar met het verzoek aan niet- gevaccineerde om niet 
te komen.  

 
 
Belangrijk blijft: 
 

 
                Bij klachten blijf thuis en laat u testen bij de GGD. 
                          Ook als u al gevaccineerd bent.  
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• Bent u positief getest? En hebt u dus corona?  
Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. 
Ook als ze al geprikt zijn.  

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is 
veiliger. 

• Geef andere mensen geen hand. 
• Was vaak en goed uw handen. 
• Hoest en nies in uw elleboog. 
• Zorg voor frisse lucht in huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zieke leerkrachten 
Op dit moment hebben we twee leerkrachten die langdurig ziek zijn, de leerkracht van groep 
1/ 2B en de leerkracht van groep 4/5. Gelukkig gaat het met beiden leerkrachten steeds 
beter en komen ze al een paar uurtjes naar school. We hebben de vervanging steeds met 
elkaar op kunnen lossen zonder dat we groepen naar huis hebben hoeven sturen. Helaas 
lukt dat nu niet meer.  
Zoals u inmiddels vast wel begrepen heeft is er een groot lerarentekort. Dat betekent dat we 
geen vervanging hebben. Om ervoor te zorgen dat niet steeds dezelfde kinderen geen 
leerkracht hebben, hebben we besloten om te rouleren met de leerkrachten op maandag. Dit 
betekent dat uw kind soms een thuiswerkdag heeft. We realiseren ons dat dit heel vervelend 
is maar op dit moment zien we geen andere oplossing. We hebben dit alvast in schema 
gezet  zodat u hier alvast rekening mee kunt houden. Natuurlijk hopen we dat dit niet zo lang 
nodig is!!  
De kinderen kunnen thuis zelfstandig aan de slag op hun laptop. Mocht dit een probleem zijn 
dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.  

- Maandag 8 november werkt groep 7/8 thuis    
- Maandag 15 november werkt groep 3 thuis   
- Maandag 22 november studiedag, alle kinderen vrij  
- Maandag 29 november is groep 1/ 2 B thuis  
- Maandag 6 december werkt groep 4/ 5 thuis  
- Maandag 13 december werkt groep 7/8 thuis  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van IKC Erasmus 
 
 
 
 

        
 
 


