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We wensen u nogmaals een heel gelukkig en gezond 2022!
Na vakantie weer open
U heeft het ongetwijfeld al gelezen of gehoord: het kabinet heeft besloten dat de basisscholen vanaf
maandag 10 januari weer open mogen. Hier zijn we blij mee, want samen met klasgenoten naar
school gaan is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen!
We verwachten alle kinderen dus weer gewoon maandag 10 januari tussen 08.20 uur en 08.30 uur op
school. Er gelden dan wel nog steeds dezelfde maatregelen als vóór de sluiting. We vragen daarom, in
het belang van ieders veiligheid, graag voor vier zaken uw speciale aandacht.

Bij snottebellen niet naar school
De kinderen moeten nog steeds bij milde klachten thuis blijven, ook bij snottebellen. We vragen u
daarom dringend om uw kind in elk geval de komende tijd ook bij milde klachten, zoals een lichte
neusverkoudheid, thuis te houden. Als uw kind toch met klachten naar school komt, zullen wij u
bellen met de vraag om uw kind snel op te komen halen. Wij gaan er van uit dat u dit dan doet en
hier begrip voor heeft!

Zelftest bij milde verkoudheidsklachten
● Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen door hun ouder(s)/verzorger(s) een zelftest
laten doen in plaats van een pcr-test door de GGD te laten doen.
● De zelftest is bij klachten alleen redelijk betrouwbaar als de test wordt gedaan kort nadat de
klachten zijn begonnen en de test de dag erna dezelfde uitslag laat zien.
● We vragen u daarom om uw kind bij milde verkoudheidsklachten pas weer naar school te laten
komen als de zelftest twee achtereenvolgende dagen een negatieve testuitslag heeft laten zien.
● Bij aanhoudende klachten vragen we u opnieuw een zelftest te doen.
● Als uw kind meer of ernstigere klachten heeft dan milde verkoudheidsklachten, dan vragen we u
om bij de GGD een afspraak voor een pcr-test te maken.
● Als de uitslag van de zelftest positief is, dient deze zo spoedig mogelijk bevestigd te worden door
een test bij de GGD. Tot die tijd blijft uw kind in thuisisolatie en uw gezin in quarantaine.
● Een zelftest mag niet gebruikt worden als dag 5-test om al dan niet eerder uit quarantaine te
mogen. Hiervoor is een GGD-test nodig.
Het kan zijn dat we u in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij twijfel, bij hevige klachten of bij klachten
als bijvoorbeeld reuk- en smaakverlies, toch vragen om uw kind door de GGD te laten testen. We
gaan er van uit dat u hier begrip voor heeft en vertrouwen erop dat u dit dan ook doet!

Mondkapjes groep 6 t/m 8
Het dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om in de gangen een mondkapje te dragen blijft
van kracht. We vragen de ouders van de leerlingen met een kind in groep 6 tot en met 8 daarom om
hun kind aanstaande maandag weer een mondkapje mee naar school te geven. Bedankt alvast
hiervoor!
Ook voor onderwijspersoneel blijft het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. Dit blijven
we dan ook doen.
In de klas mag het mondkapje af.

Preventief testen groep 6 t/m 8
Ook het dringende advies voor leerlingen in groep 6, 7 of 8 om twee keer per week door hun
ouder(s)/verzorger(s) een preventieve zelftest te laten doen staat nog. Dit dringende advies telt ook
voor kinderen die gevaccineerd zijn of al COVID-19 hebben gehad!
Het advies telt alléén niet voor de kinderen die korter dan 8 weken geleden door de GGD positief
getest zijn.
Als uw kind niet tot deze uitzonderingscategorie behoort, vragen we u met klem om zondagavond 9
januari of maandagochtend 10 januari een zelftest bij uw kind te doen. Mocht de uitslag positief zijn,
dan vragen we u uw kind thuis te houden en door de GGD te laten testen. We rekenen op uw begrip
en medewerking! Bedankt hiervoor alvast!
Ook voor onderwijspersoneel is het nog steeds dringend advies om twee keer per week een zelftest
te doen. Dit dringende advies hebben we ook aan onze overblijfkrachten gegeven.
We geven alle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 en de overblijfkrachten in de week van 10 januari
nieuwe zelftesten mee naar huis.

Nieuw
Er is één nieuwe richtlijn: onderwijspersoneelsleden die een boosterprik hebben gehad hoeven niet
in quarantaine als er een leerling positief getest is. Hierdoor is er minder uitval van
onderwijspersoneel.

Tot slot
Geniet nog samen van deze laatste vakantieweek!
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