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Betreft: stand van zaken corona op onze school 

 

 
Beste ouders, 

 

Het zal u niet ontgaan zijn: het aantal positief op corona geteste mensen neemt toe. Bij kinderen  

is dit tevens het geval. Ook binnen onze school zijn er kinderen e/o leerkrachten bekend die 

besmet zijn geraakt met het virus. Wat betekent dit voor klasgenoten en de groep als geheel? 

Hierover willen wij u graag informeren. 

 

Vanaf 6 november gelden er landelijk weer meer maatregelen. Hieronder leest u wat die 

aanpassingen zijn en wat we van u als ouders vragen. 

 

Positief geteste leerlingen/leerkrachten 

Sinds de laatste versoepelingen in het coronabeleid geldt voor kinderen geen quarantaine-advies 

en geen dag 5-test-advies meer. Er zijn voor hen geen beperkingen indien zij in contact zijn 

geweest met een positief getest persoon en mogen (bij geen klachten) gewoon naar school.  

Wél is het advies om direct te testen bij klachten. Let op: Zelftesten zijn niet geschikt bij klachten!  

 

Als er binnen 14 dagen drie of meer personen in dezelfde groep positief worden getest, dan volgt 

er voor de hele groep een quarantaine. Vervolgens testen na vijf dagen. 

Indien dit aan de orde is, overlegt de school met de GGD en worden ouders geïnformeerd.  

De leerkrachten* zullen dan online thuisonderwijs geven via Teams. Zij informeren u daar zelf 

over via SchouderCom.  

*Tenzij de leerkrachten zelf ziek zijn en niet in staat om online les te geven. Dat is het probleem 

waar wij momenteel zelf mee kampen, zie verderop in deze brief. 

 

De school wordt niet meer door de GGD op de hoogte gesteld van positief geteste personen. 

Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om bij de leerkracht(en) te melden indien uw kind(eren) 

positief getest is/zijn! 

Nadere informatie over de leefregels van klasgenoten vindt u in de web-brief: Informatiebrief 

basisonderwijs - klasgenoten | LCI richtlijnen (rivm.nl).  

 

Mocht uw kind ook in de privésfeer contact gehad hebben met een besmet persoon, dan krijgt u 

om die reden een individueel advies van de GGD, dat kan afwijken van het eerdere advies. Het 

individuele advies is dan leidend! 

 

Op dit moment hebben we 4 groepen thuis zitten, vanwege ziekte van leerkrachten en geen 

vervanging (want ook de vervanging is ziek). In principe mogen de kinderen zoals hierboven ook 

staat omschreven wél naar school, maar het ontbreekt ons aan vervangend personeel, dus 

moeten de kinderen noodgedwongen thuis blijven en thuis werken. Online lesgeven is alleen 

mogelijk als leerkrachten ook fysiek en mentaal in staat zijn om dit te doen.  

http://www.obsdearcade.nl/


 

Groep 8 Orka’s: blijft deze week thuis / juf Saskia geeft thuiswerk op  

Groep 6 Panda’s blijft morgen en woensdag thuis, donderdag naar school (Juf Kristel is er dan), 

vrijdag thuis / juf Ellen geeft thuiswerk op   

Groep 6 Apen blijft deze week thuis / Juf Esther geeft thuiswerk op 

Groep 5 Zebra’s blijft vandaag nog thuis / morgen en woensdag school (Juf Kristel) en voor 

donderdag en vrijdag is het nu nog niet bekend. Dit laten we u woensdag weten. 

 

Aanpassingen op school 

De landelijke maatregelen zijn vooral gericht op het 1,5 meter afstand houden. Als dat niet lukt 

dan wordt een mondkapje geadviseerd. Dit geldt voor zowel binnen als buiten. 

Voor onze school doen wij de volgende aanpassingen: 

- Wij vragen u alleen op afspraak de school binnen te komen. De kinderen gaan zelf de school in 

en uit of worden door de leerkracht begeleid. 

- Buiten op het schoolplein: Zorg zelf voor voldoende onderlinge afstand.  

- Houd uw kind(eren) thuis en laat hen meteen testen als er klachten zijn die passen bij corona 

zoals: 

· verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

· hoesten 

· benauwdheid of kortademigheid 

· verhoging of koorts 

· plotseling verlies van reuk en/of smaak. 

 

Indien wij bovenstaande klachten op school bij uw kind(eren) constateren, zullen wij u verzoeken 

het direct op te komen halen. 

 

Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of via coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit 

een zelftest. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft geen contact met 

mensen buiten het huishouden. 

 

Nogmaals: laat het ons weten indien uw kind(eren) positief getest is/ zijn!  

 

Meer informatie?  

Actuele informatie over COVID-19, vindt u op de website van het RIVM. Mocht u nog vragen 

hebben, neem dan gerust contact met de GGD op. Bel het landelijk informatienummer voor 

vragen over het coronavirus: 0800 – 1351. 

Vragen over regulier bron- en contactonderzoek op 085-0782874 (7 dagen per week bereikbaar 

van 9.00u – 17.00u).  

Vragen over kinderen onder de 18 jaar, docenten of pedagogisch medewerkers op 085-0782876 

(7 dagen per week bereikbaar van 9.00u - 17.00u). 

 

Wij rekenen op uw begrip en medewerking om de school een zo veilig mogelijke omgeving te 

laten zijn voor kinderen, medewerkers en uzelf. 

 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Geert-Jan Wijgergangs  

Directeur OBS De Arcade 


