
 

 
Woensdag, 1-12-2021 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Zoals u weet heeft het kabinet besloten dat scholen open mogen blijven. Wel zijn er aanvullende 
maatregelen nodig om de scholen verantwoord open te houden.  
 
Het kabinet geeft aan dat kinderen vanaf 4 jaar met milde verkoudheidsklachten thuis moeten blijven en 
dat zij zich kunnen laten testen. Wanneer een kind 24 uur klachtenvrij is of een negatieve 
(zelf)testuitslag heeft mag een kind weer naar school. Verder wordt het advies gegeven aan 
onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) om twee keer per week preventief 
een zelftest te doen. Scholen ontvangen hiervoor gratis zelftesten die zij mee kunnen geven naar huis.  
Leerlingen kunnen dan zelf, al dan niet met hulp van ouders, deze preventieve zelftest thuis afnemen. 
Testen blijft een persoonlijke vrije keuze van de ouders/verzorgers.  
 
Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt nu een (dringend) advies om buiten de klas een mondkapje te 
dragen. Dit is een advies, waarbij ouders zelf de keuze maken om een mondkapje wel of niet aan hun 
kind mee te geven om te dragen. We begrijpen dat iedereen hierbij zijn eigen afwegingen maakt en we 
zullen respectvol omgaan met de keuzes die worden gemaakt. De leerkrachten zullen hier ook 
aandacht aan besteden in de groep.  
 
Verder: 
Op school blijven wij de basisregels hanteren. 
Ouders/verzorgers komen alleen in de school als het echt niet anders kan.  
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en dragen een mondkapje binnen de school. 
Er is zo min mogelijk contact tussen de verschillende groepen.  
De huidige wijze van gespreide pauzetijden en looproutes blijft gehandhaafd.  
Waar mogelijk vragen we u om leerlingen zelf naar school te laten komen.  
Vieringen, zoals Kerst en Sinterklaas, zijn (helaas) zonder de aanwezigheid van ouders. 
Wij zijn dankbaar dat het onderwijs vooralsnog doorgang kan vinden.  
 
 
Hartelijke groeten,  
 
 
Mede namens bestuur en(G)MR-en,  
 
 
Albert van der Blom, basisschool De Wegwijzer en Nederwoud 
Henk Drost, basisschool De Bron  
 


