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De beste wensen! 
Allereerst de beste wensen voor 2022! Een gelukkig, gezond en liefdevol nieuw jaar gewenst! 
 
Scholen weer open 
Zoals u weet heeft het kabinet besloten dat de scholen vanaf a.s. maandag weer open mogen. Dat 
is heel goed nieuws voor de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de kinderen. Om die reden zijn 
wij dan ook heel blij met deze beslissing. 
Het openen is echter niet zonder gezondheidsrisico’s. De omkiron-variant slaat snel om zich heen. 
Gelukkig worden de meeste kinderen en volwassenen niet heel ziek merk ik in mijn omgeving. Maar 
dat kan natuurlijk wel. Zeker bij ouderen of als je op dit moment een mindere gezondheid hebt. En 
daarbij: als je besmet bent moet je in quarantaine. Geen pretje heb ook ik deze vakantie mogen 
ervaren. En als leerkrachten in quarantaine moeten, betekent dat grote kans op thuisonderwijs. Dat 
willen we natuurlijk voorkomen! 
Daarom bij deze de oproep aan iedereen om zich aan de voorgeschreven richtlijnen te houden. 
 
Richtlijnen 
Dit zijn de richtlijnen: 

 



 

 

Hoe vult de Bron deze richtlijnen in? 
Wij passen dezelfde maatregelen toe als voor de kerstvakantie. Dat betekent o.a.: 

• dat we de kinderen nog steeds gebruik laten maken van verschillende ingangen; 

• dat wij (team) onderling afstand houden; 

• dat wij 2 maal per week een preventieve zelftest doen; dat ook aan de kinderen vanaf groep 6 
vragen; 

• dat wij aan cohortering (bubbels) doen: leerjaren uit elkaar houden door bijvoorbeeld niet op de 
gang te werken en aparte pauzes te houden. Hierdoor hebben de leerkrachten op hun 
werkdagen vaak pas na half 3 hun eerste pauze. 

• dat wij zoveel mogelijk digitaal contact met ouders hebben; 

• dat wij mondkapjes dragen als we door de school bewegen; dat ook de kinderen vanaf groep 6 
dat doen; 

• bij besmettingen advies te vragen aan de GGD wie wel/niet in quarantaine moet. 

 
Wat vragen wij van u? 
Zoals in het protocol staat: “Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk naar school willen laten gaan, 
is het belangrijk dat de volwassenen hier een extra stap in zetten en hun verantwoordelijkheid 
nemen.” Daarom vragen wij aan u: 

• zich aan alle bovenstaande richtlijnen te houden, en vooral; 

• bij klachten een (zelf)test te doen en tot de uitslag thuis te blijven; 

• besmettingen door te geven via debron@edu-ley.nl of telefonisch; 

• vanaf groep 6 twee maal per week preventief uw kind te testen. 

 
Laten we er samen voor zorgen dat we de scholen op deze manier open kunnen houden!  
Groeten, Corinne 
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