
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 22 november 2021 

In deze editie: 

✓ Nieuwe maatregelen  

Agenda  

✓ 28 november  : Start adventstijd 

✓ 30 november  : MR vergadering 

✓ 3 december  : Sinterklaas op school 

✓ 13 december  : Studiedag team, kinderen vrij 

✓ 23 december  : Kinderen vanaf 12 uur vrij, ’s avonds kerst op school 

✓ 24 december  : Kinderen vanaf 12 uur vrij i.v.m. de kerstvakantie 

Bijlagen 

✓ Beslisboom 22 november 

✓ Kerstlichtjestour 

 

Nieuwe maatregelen 

Zoals u uit de media heeft begrepen loopt het aantal coronabesmettingen in snel tempo 

op. Ook in onze school merken we dit sinds een paar weken. Waar we tot vorige week 

nog steeds interne oplossingen hadden, lukt dat nu niet meer: vorige week had groep 8 

thuisonderwijs en we vrezen dat deze week weer een groep over moet op thuisonderwijs. 

Ook merken we dat steeds vaker kinderen opgehaald worden van school bij een mogelijk 

besmet gezinslid, heel fijn dat u zo zorgvuldig hiermee omgaat.  

Mondkapjes 

We hanteren op school natuurlijk de richtlijnen van het RIVM en de GGD, waarbij we de 

afstand tussen de volwassenen van 1,5m hanteren. We gaan als team ook weer zoveel 

mogelijk digitaal doen, om de kans op verspreiding onder teamleden 

zo klein mogelijk te houden. We willen u daarnaast vragen om in de 

school zoveel mogelijk gebruik te maken van mondkapjes, mocht u 

om een specifieke reden in de school moeten zijn. Fijn dat er al 

diverse ouders waren die dit uit voorzorg al doen.  

 

Nieuwe beslisboom 

Er is sinds 22 november 2021 een nieuwe versie van de beslisboom. De beslisboom is 

een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang en 

basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de 

beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en 

beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot u een antwoord hebt. 

Belangrijkste wijziging in deze versie is dat wanneer een kind een besmette huisgenoot 

heeft, alle huisgenoten in quarantaine moeten (dit geldt sinds 19 november 2021). 

Kinderen mogen dan niet naar de opvang of naar school en blijven thuis. Als u twijfelt of 

een kind in quarantaine moet, bel dan de GGD. Lees hier de nieuwe maatregelen in het 

kort (zie ook bijlage 1). 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen%20en%20https:/lci.rivm.nl/COVID-19-bco%20en%20https:/lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen.


Deze quarantaine-regel geldt natuurlijk ook voor de leerkrachten, dus dit zal vaker 

voorkomen dan tot nu toe.  

Inval/ vervanging? 

We komen nu op het punt dat we tegen de grenzen van onze interne 

oplossingen aanlopen. We zullen dus helaas, indien nodig, u vragen 

thuis uw kind op te vangen. Deze week is dat bijvoorbeeld in de 

onderbouw het geval, omdat de leerkachten van beide groepen ziek 

zijn. Wanneer de leerkrachten ziek zijn is er niet altijd thuisonderwijs 

mogelijk. Wanneer de leerkracht in quarantaine is, zullen we dat zoveel mogelijk 

realiseren.  
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