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Langere sluiting 
Zoals u ongetwijfeld al gehoord of gelezen heeft, blijven de basisscholen nog minimaal tot maandag 
25 januari dicht. Of we dan weer open mogen hangt af van het antwoord op de vraag in hoeverre 
kinderen vatbaar zijn voor de Britse mutatie van het coronavirus. Hier wordt de komende tijd nader 
onderzoek naar gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden volgende week verwacht.  
 
We gaan dus in elk geval tot maandag 25 januari verder met het onderwijs op afstand en mogelijk 
nog langer. Dit vergt veel van de kinderen en ons, maar ook van u als ouder(s)/verzorger(s). Gelukkig 
hebben we de afgelopen weken gezien dat we het samen kunnen. Dus dit gaat ons ook de komende 
tijd samen lukken! Samen staan we sterk!  
 
Uitzonderingen 
Er gelden ook nu op de sluiting twee uitzonderingen: één voor kinderen in een kwetsbare positie en 
één voor leerlingen van ouders in een cruciaal beroep. 
 
Kinderen in een kwetsbare positie 
We hebben aan het begin van deze sluiting in overleg met ouders bepaald welke kinderen kwetsbaar 
zijn. We hebben deze kinderen voor volgende week op dezelfde dagen of dagdelen ingeroosterd als 
deze week. Dit betekent dat we dan ook op deze kinderen rekenen! Mocht uw kind een keer niet 
komen, dan vragen we u dit tijdig aan de leerkracht(en) en aan  juf Nicolle door te geven.  
 
Kinderen van ouders in cruciaal beroep 
Ook kinderen van ouders in een cruciaal beroep kunnen volgende week weer binnen de reguliere 
schooltijden naar school, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Als in een gezin slechts één ouder 
een cruciaal beroep uitoefent, is het verzoek van de Rijksoverheid (én ons) om uw kind(eren) zo veel 
mogelijk zelf op te vangen, zodat het aantal reisbewegingen en contacten zo beperkt mogelijk blijft.  
 
We gaan ervan uit dat we de komende week geen nieuwe kinderen gaan zien en we alle kinderen 
van ouders met een cruciaal beroep nu ook al in de noodopvang hebben. Het zou fijn als hun ouders 
uiterlijk aanstaande vrijdag 15 januari om 12.00 uur aan juf Nicolle laten weten voor welke dagen of 
dagdelen zij volgende week noodopvang nodig hebben. Juf Nicolle is bereikbaar via  Schoudercom en 
via nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.  
 
Voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep is ook de BSO weer open tijdens de reguliere 
openingstijden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de eigen BSO. 
 
Veiligheid voorop 
We vragen u dringend, óók tijdens deze noodopvangperiode, uw kind alleen naar school te laten 
komen als dit mag.  
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Uw kind mag wel naar school: 
● met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 
● als het af en toe hoest 
● met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.  

 
Uw kind moet thuisblijven als: 
● het naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) 

hoest 
● het getest gaat worden en/of in afwachting is van het testresultaat  
● het een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie EN het kind klachten 

heeft die passen bij COVID-19 
● het bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft 

en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve 
testuitslag heeft. 

● het een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis 
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode 
mag het kind daarna weer naar school.  

 
Verder vragen we u dringend uw kind te laten testen als: 
● de klachten niet alleen bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, 

koorts en/of benauwdheid) of het anderszins ernstig ziek is 
● er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek 
● het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  
Kinderen die getest worden, moeten thuis blijven totdat de uitslag bekend is. 
 
Zie voor meer informatie bijgaande meest recente beslisboom en het bijgevoegde, op 8 januari weer 
geactualiseerde, Protocol Basisonderwijs. Beide documenten staan ook in Schoudercom, onder de 
map ‘Documenten’.  
 
Mede vanwege de veel besmettelijkere Britse mutatie van het coronavirus, hebben we als team 
besloten dat we tot de verkouden kinderen van groep 3 tot en met 8 die wel naar school mogen 
minimaal 1,5 meter afstand gaan houden. Dit doen we omwille van de veiligheid van onszelf, maar 
ook vanwege de continuïteit van het onderwijs en de noodopvang van uw kinderen. Daar waar we de 
verkouden kinderen van groep 3 tot en met 8 niet op 1,5 meter afstand kunnen helpen, zullen we 
gebruik maken van kuchschermen. Hierdoor ondervinden de kinderen geen nadelige effecten van 
onze nieuwe interne regel. 
 
Ophalen schriftelijk materiaal 
De kinderen van de groepen 3 en 8 hebben voor volgende week geen (nieuw) schriftelijk materiaal 
nodig, de kinderen van groep 4 tot en met 7 wel. U kunt dit materiaal aanstaande vrijdag 15 januari 
tussen 11.30 uur en 12.30 uur via de klassendeur van uw kind(eren) komen ophalen (dit geldt ook 
voor groep 4). We vragen u om dit ook nu zoveel mogelijk alleen en op 1,5 meter afstand tot anderen 
te doen. De oudere kinderen mogen het materiaal ook zelf via de klassendeur komen ophalen. 
 
Reminder poetsavond afgelast 
Ter herinnering: de voor aanstaande donderdag 14 januari geplande poetsavond gaat vanwege de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus niet door. 
 
Rapporten 
Op onze kalender staat dat de kinderen op vrijdag 22 januari hun rapport mee krijgen, maar veruit de 
meeste kinderen zijn dan niet op school. Daarnaast hebben de leerkrachten, vanwege de sluiting en 



een hierdoor onvoldoende input, langer tijd nodig om de rapporten te maken. De kinderen krijgen de 
rapporten daarom nu op woensdag 10 februari mee naar huis, in plaats van de CITO-overzichten.  
 
Restitutie TSO-geld 
Ook voor komende week geldt: we betalen u na afloop van het schooljaar het geld terug over de 
dagen dat uw kinderen vanwege de schoolsluiting niet hebben kunnen overblijven. Het overblijven 
tijdens de noodopvangdagen is gratis, omdat we dit zelf verzorgen en niet door overblijfkrachten 
laten begeleiden. 
 
 
Volgende (reguliere) InformatieBron vrijdag 15 januari 2021 


