
Alle leerlingen kunnen volledig naar school.

Medewerkers houden (waar het kan) 1,5
meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven
geen 1,5 meter afstand te houden van
elkaar en medewerkers.

Dringend beroep aan ouder(s)/verzorger(s)
om hun zoon/dochter als hij/zij in groep 6,
7 of 8 zit een mondkapje te laten dragen
als zij zich door de school bewegen. In de
klas mag het mondkapje af.
Medewerkers dragen ook een mondkapje
als zij zich door de school bewegen.

Alle medewerkers en leerlingen van groep
6,7 en 8, krijgen het advies om zichzelf 2
keer per week te testen met een zelftest.
Alle medewerkers en leerlingen van groep
6,7 en 8 ontvangen de zelftesten zo snel
mogelijk via de school, maar dit zal tijd
kosten. De school geeft de testen mee
naar huis. De school test geen leerlingen.

Leerlingen en medewerkers met klachten
blijven thuis en laten zich testen bij de GGD.
Oók bij milde verkoudheidsklachten zoals
een snotneus.

Waar mogelijk komen leerlingen zoveel
mogelijk zelf naar school.

Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk
gescheiden.

Scholen spreiden pauzes en brengen
looproutes aan.

Medewerkers die niet op school hoeven te
zijn, werken vanuit huis. Vergadering zijn
online.

Ouders of verzorgers komen niet in de
school, tenzij dit echt niet anders kan.

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp  Aanvullende en aangescherpte maatregelen  

Datum          29 november 2021 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Zoals u heeft vernomen in de persconferentie van vrijdag 26 november jl. gelden vanaf vandaag  
aanvullende maatregelen voor het primair onderwijs  voor de periode van 3 weken.  
 
We zijn blij dat scholen open mogen blijven, omdat we weten dat kinderen het beste leren als ze in de 
klas zitten. Tegelijkertijd zijn we voorbereid, mocht het er in de komende weken alsnog van komen dat 
we online onderwijs moeten gaan geven. Om te voorkomen dat we daar terechtkomen volgen we als 
school zo goed mogelijk de richtlijnen van het RIVM en de GGD.  
 
Concreet betekent dit het volgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKC De Hunenborg  
Old Ruitenborgh 31 
7556 NK Hengelo 

 
074-2911629 
info@dehunenborg.nl 
www.dehunenborg.nl  
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Neusverkoudheid “Snottebellenbeleid” 
Het aangekondigde beleid omtrent neusverkoudheid genoemd in de kamerbrief van 26 november 
wordt nog uitgewerkt, dit communiceren wij zo spoedig mogelijk. De GGD is voor ons hierin leidend.  
 
Het is belangrijk dat kinderen met milde klachten niet meer naar school gaan zonder een negatieve 
GGD testuitslag. Ook moeten kinderen 24 uur klachtenvrij zijn.  
Om de scholen verantwoord open te laten zijn, roepen we ouders op hierin hun verantwoordelijkheid 
te nemen.  
 
Ingangen & looproutes 

• De peuters en de kleuters blijven gebruik maken van de vaste ingang bij het hek. Ook komen 
zij daar na schooltijd weer buiten. 

• De groepen 3, 6  en 8 maken gebruik van de ingang aan de kant van het fietspad. 

• De groepen 4, 5 en 7 maken gebruik van de ingang aan de kant van de buitenberging. 
 
Mondkapjes 

Alle medewerkers dragen een mondkapje in de gangen. In de lokalen hoeft dit niet.  
We doen een dringend verzoek aan u om de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een mondkapje 
te laten dragen in de gangen. Ze mogen hun eigen mondkapje meenemen, anders krijgen ze 
deze van school. 
 
Ouders in school 

U mag alleen nog op afspraak in school komen. In school dragen alle volwassenen een 
mondkapje. 
 
Sluitingstijd 
De sluitingstijden van 17.00 uur tot 05.00 uur gelden niet voor het kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang.  
 
Gymlessen 
Bewegingsonderwijs binnen en/of buiten is nog steeds toegestaan.  
 
Zelftesten 
Het is een advies om 2x per week een zelftest af te nemen bij leerlingen van groep 6, 7 en 8. 
Medewerkers doen dit ook.  
De zelftesten worden geleverd door de overheid, we weten nu nog niet wanneer dit gebeurt. We 
houden u op de hoogte. 
Voor alle duidelijkheid: We gaan de testen niet op school afnemen en het afnemen van de zelftest is 
op vrijwillige basis. 
 
Sinterklaas en Kerst 
Vrijdag 3 december komt de Sint bij ons op school. Alle kinderen zullen hem buiten verwelkomen. 
Helaas mogen hier geen ouders en verzorgers bij zijn. Voor de kinderen die niet op school kunnen zijn 
omdat ze ziek zijn, in isolatie zitten of omdat ze klachten hebben is er een oplossing. Het cadeau of 
surprise wordt ’s middags thuisgebracht. 
Als uw kind niet op school kan komen en een surprise heeft gemaakt voor een ander, wilt u dan zorgen 
dat de surprise uiterlijk vrijdagochtend op school is. 
 
 
 



Het Kerstdiner kan met de huidige maatregelen door gaan. Wel zal deze aan het eind van de middag 
zijn, ergens tussen 15.30 en 17.00 uur. We houden u op de hoogte. 
 
Verder vragen we u om thuis blijvend aandacht te schenken aan de geldende maatregelen. Zo maken 
we het risico op verspreiding van besmettelijke ziekten zo klein mogelijk. Indien nodig voorzien we u 
verder van informatie over eventuele andere maatregelen. Wij hopen op uw begrip en wensen u en 
uw naasten ondanks deze ingrijpende maatregelen alle goeds.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team IKC De Hunenborg 


