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Rotterdam, 28 november 2021 

Betreft: aangescherpte coronamaatregelen basisonderwijs 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie van het kabinet. We hebben daar gehoord 

dat de scholen open mogen blijven. Daar zijn we natuurlijk heel blij om. Wel zijn er enkele extra 

maatregelen voor scholen, die meteen deze maandag, 29 november, ingaan. De scholen van 

stichting BOOR, waar De Pijler ook onder valt, volgen deze maatregelen. Met deze brief infor-

meren we u hierover. 

Naast de al bestaande maatregelen zijn daar enkele nieuwe maatregelen bijgekomen. 

Nieuwe maatregelen: 

Verkoudheidsklachten 

Voor alle leerlingen geldt vanaf heden dat de regels voor snottebellen strenger zijn geworden. 

Ook kinderen met milde neusverkoudheid (zoals een snotneus) blijven thuis. Zij mogen weer 

naar school als zij klachtenvrij zijn of als zij een negatieve uitslag hebben op een test bij de GGD. 

We verzoeken u hier alert op te zijn en bij twijfel belt u de school. Mocht uw kind(eren) in de 

loop van de dag verkouden worden dan bellen we u met het verzoek uw kind op te komen ha-

len. 

Mondkapjes voor groep 6 t/m 8 

Wij vragen alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 om een mondkapje te dragen tijdens het naar bin-

nen gaan en het lopen door de school. In het lokaal en buiten mag het mondkapje weer af.  

Langs deze weg het verzoek uw kind vanaf morgen een mondkapje mee te geven. Ook op 

school zijn mondkapjes aanwezig.  

Zelftesten voor groep 6 t/m 8 

Ook vragen wij u om bij deze leerlingen uit voorzorg twee keer per week (maandag en woens-

dag) thuis een zelftest af te gaan nemen. Als school vragen wij de zelftesten aan bij de overheid. 

Zodra ze geleverd zijn, krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 deze mee naar huis. Dit kan 

overigens nog even duren, wij verwachten hier binnenkort meer informatie over. 
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Ingangen 

De ingangen blijven zoals ze al waren. De buitentrap kan niet gebruikt worden omdat deze met 

regen erg glad kan worden.  

 

Gym- en pauzerooster  

De gymlessen gaan gewoon door. De pauzes blijven zoals ze al waren op dit moment. Dit geldt 

dus ook voor de overblijf. 

Naar school komen 

Als het kan, laat uw kind alleen of met andere kinderen naar school gaan. Ook zo beperken we 

het aantal contacten en aantal ‘reisbewegingen’.  

 

Zoals al eerder gemeld mogen ouders helaas niet meer de school in, tenzij u een noodzakelijke 

afspraak heeft en we de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. Ook hier geldt bij het naar bin-

nen gaan en lopen door de school dat u een mondkapje draagt. 

Ventilatie 

Ventilatie was en blijft natuurlijk een van de basismaatregelen. Doordat het buiten kouder 

wordt, is het in de lokalen ook een stuk frisser. Daarom het verzoek uw kind(eren) warm te kle-

den, maar wel met ‘laagjes’ zodat ze een vest of trui ook uit kunnen doen. 

 

Sinterklaas / kerst 

Het Sinterklaasfeest zal vooralsnog in aangepaste vorm doorgaan. Er is echter geen intocht of 

aankomst van Sinterklaas. 

Ook de kerstviering hopen we op aangepaste wijze door te kunnen laten gaan, maar dat hangt 

ook af van mogelijke nieuwe maatregelen. 

Basismaatregelen 

Naast al deze maatregelen is het natuurlijk belangrijk dat u zich aan de basismaatregelen houdt. 

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen | Coronavirus COVID-19 | Rijksover-

heid.nl 

Bij deze basismaatregelen is het ook zo dat wanneer een huisgenoot positief test op corona, 

moet iedereen binnen het gezin thuisblijven en zich laten testen bij de GGD.  

De minister van onderwijs komt nog met een verdere aanvulling op de maatregelen. Wij zullen 

u hier over informeren zodra deze bekend zijn. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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Tot slot 

Deze maatregelen zullen in ieder geval voor drie weken gelden. Het vraagt weer even wat aan-

passing, maar we hebben vertrouwen dat dit samen met u en de kinderen  goed zal verlopen. 

We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kinderen met plezier naar school blijven 

gaan. 

 

De continuïteit van de lessen willen we zoveel als mogelijk waarborgen, maar ook wij hebben te 

kampen met zieke/afwezige collega’s. Mocht dit het geval zijn dan proberen we natuurlijk ver-

vanging te regelen, maar het zal voorkomen dat we dit niet rondkrijgen. We zullen u dan vragen 

uw kind thuis op te vangen en we zullen dan zoveel als mogelijk op afstandsonderwijs overgaan 

of een aanbod waarmee de kinderen verder thuis kunnen werken. Dit is echter niet mogelijk als 

de betreffende leerkracht ziek is. 

 

Met vriendelijke groet, 

Yvette Klein 
Peter van der Waal 
 
Directie OBS De Pijler 
 
 

 


