
 
Aan   alle ouders en verzorgers van leerlingen van Delta-onderwijs 
Datum   maandag 8 november 2021 
Onderwerp  corona-update 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Vorige week was er weer een corona-persconferentie met nieuwe maatregelen. Die zijn 
nodig, omdat het aantal besmettingen stijgt. Helaas merken wij ook dat de besmettingen 
onder kinderen toenemen. Gelukkig hebben zij in het algemeen minder klachten dan 
volwassenen. Na de persconferentie van vorige week informeren we u met deze brief over 
de maatregelen die per direct ingaan op onze scholen, om onze leerlingen en medewerkers 
zo goed mogelijk te beschermen. 
 
Mag mijn kind naar school? 
Om daarop antwoord te geven gebruiken we de beslisboom van Boink, die u ook op de 
achterkant van deze brief vindt. Hierin kunt u precies zien in welke situatie uw kind thuis 
moet blijven, naar school kan en wanneer het advies is uw kind te laten testen. Als uw kind 
thuis moet blijven, zorgt de leerkracht voor opdrachten om thuis aan te werken.  
 
Wat als er corona-besmettingen zijn in de klas van mijn kind?  
Als er in de klas van uw kind één of twee besmettingen zijn, informeren we u daarover. De 
klasgenoten kunnen dan gewoon naar school, als zij geen corona-klachten hebben.   
 
Wanneer schakelen we over op thuisonderwijs? 
Bij drie of meer besmettingen in één klas, schakelen we over op thuisonderwijs. We 
informeren u daar dan over, op basis van het advies dat de GGD ons geeft. Daarmee 
voorkomen we verdere verspreiding. Let op! Er is geen quarantaineplicht voor klasgenoten 
van de besmette leerling(en), tenzij de GGD anders aangeeft. Uw kind mag dus wel naar 
bijvoorbeeld sportclub of kinderopvang. De richtlijnen van de GGD worden op dat moment 
door de school met u gecommuniceerd. 
 
Mogen ouders en verzorgers de school binnen? 
Ouders, verzorgers en andere externen mogen op afspraak de school in. Houd rekening met 
de richtlijnen en draag een mondkapje. Als u een rol heeft als hulpouder, mag het mondkapje 
af als u 1,5 meter afstand tot andere volwassenen kunt houden. Over de richtlijnen met 
betrekking tot Sinterklaas en de Kerstviering informeren we u op een later moment.  
 
Met deze maatregelen zorgen we samen voor een prettige en veilige schoolomgeving.  
Heeft u vragen over dit bericht, neemt u dan gerust contact op met de school.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Niels Brans en Theo Lauwen 

College van Bestuur Delta-onderwijs 
 
Paul van der Mede/Nelly van Ginneken 
KBS de Berkenhof 
  

 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf


 
 
 


