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Donderdag 9 september 2021 

 
Geachte ouder(s) en/ of verzorger(s), 
 
Het begin van dit schooljaar staat, ik zou haast zeggen opnieuw, in het teken van Corona. Een hele 
vervelende situatie voor kinderen, ouders, leerkracht en school. Als een leerling positief op Corona 
test gaan we samen met de GGD kijken naar de nauwe contacten. Deze kinderen gaan in 
quarantaine. Zijn er twee leerlingen in een groep die positief testen dan gaat de hele groep in 
quarantaine. Soms zijn de nauwe contacten van één leerling zoveel dat het beter is toch de hele 
groep in quarantaine te doen.  We gaan voor veiligheid.  
 
Een nauw contact is langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter geweest van een besmet persoon. Een 
nauw contact gaat 10 dagen in quarantaine. Bij een negatieve test vanaf dag 5 kan de quarantaine 
worden gestaakt en zou het kind weer naar school kunnen. Dat kan echter niet als de leerkracht 
langer dan 5 dagen afwezig is door een positief test.  
 
Op het moment van schrijven zijn er nu drie groepen in quarantaine en krijgen online les. Een vierde 
groep is bijna uit quarantaine op een enkele leerling na. Behalve diverse leerlingen zijn er ook twee 
leerkrachten positief getest. De communicatie naar ouders/ verzorgers van de betreffende groepen 
gaat per app en per mail. Dat we nu iedereen informeren is, omdat we u willen vragen om alert te 
zijn en omdat in een paar dagen de besmettingen zo toenemen. Let op bij klachten die passen bij 
Corona zoals: verkoudheidsklachten, verhoging, hoofdpijn etc. Het advies is om te laten testen of een 
zelftest te doen. Mocht u ervoor kiezen om uw kind te laten testen is dat niet aan de school of de 
GGD, maar uw persoonlijke keuze. Respecteer ook hierin ieders overtuiging. 
 
Als een kind wordt getest dan gaat het niet naar school zolang er geen uitslag is. Als een kind in 
quarantaine zit willen we u dringend vragen om uw kind ook niet in die periode naar sport, vriendjes, 
vriendinnetjes etc. te laten gaan. Het virus verspreidt zich razendsnel. In één groep zitten bijv. 11 
kinderen en een leerkracht die positief getest zijn. We hebben niet alleen een verantwoordelijkheid 
voor onszelf maar ook voor de ander.  
 

Groep  Vijfde dag  Weer naar school bij 
negatieve uitslag  

Tiende dag  Weer naar school 
zonder test 

Groep 1b* Ma. 13 sept.  Di. 14 sept. Zat. 18 sept. Ma. 20 sept. 

Groep 4a  Ma. 6 sept. Di.  7 sept. Zat. 11 sept. Ma. 13 sept. 

Groep 7a Wo. 8 sept. Ma. 13 sept. i.v.m. 
isolatie leerkracht 

Ma. 13 sept. Di. 14 sept. 

Groep 7b* Di. 14 sept. Wo. 15 sept. Zo. 19 sept. Ma. 20 sept. 

 
Kinderen die in bovenstaande periode positief testen op Corona horen van de GGD wanneer ze weer 
naar school mogen en hebben een eigen isolatieperiode. *De GGD wil graag de gegevens van ieder 
kind van bovenstaande groepen (betreft namen en geboortedatum en telefoonnummer ouders), 
zodat ze contact met u op kunnen nemen. Daar is uw toestemming voor nodig. Dus mocht u 

dit niet willen dan graag een berichtje naar h.kattenbroek@smdb-lunteren.nl 
 
De informatieavonden op dinsdag 14 en donderdag 16 september gaan niet door. Op dit moment is 
het niet handig om met zoveel ouders tegelijk in een klaslokaal te zitten. De ouderbezoeken zijn één 
op één en kunnen wel doorgaan.  
 
 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik 
lief, Zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij.  
 
Hartelijke groeten, 
Henk Drost.  
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