
 
Den Haag, 22 september 2020 

 

 

 

Geachte ouder(s), 

 

Het is spijtig dat we elkaar niet op de normale wijze kunnen ontmoeten en elkaar kunnen 

informeren over hoe het een ieder vergaat. 

Het virus houdt ons elke dag bezig, zeker ook hier op school.  

We blijven alert op de hygiëneregels op school en in de klas en we blijven de afstand in 

acht nemen.   

 

Leerlingen  

Vooralsnog is ons niets bekend van positief op corona geteste leerlingen.  

Wel is een behoorlijk aantal leerlingen thuis vanwege hoesten, niezen en/of koorts.  

Een aantal kinderen blijft thuis omdat een huisgenoot positief is getest of in afwachting is 

van de uitslag van een test.  

Graag vernemen wij van u wanneer bij u in het gezin personen zijn die positief zijn 

getest. 

 

Leerkrachten 

Onder de collega’s van De Paradijsvogel neemt het aantal afwezigen helaas met de dag 

toe. De collega’s worden zo snel mogelijk getest, maar het maken van een testafspraak 

en vervolgens het wachten op de uitslag neemt helaas flink wat tijd in beslag.  

Hierdoor is een leerkracht meestal een aantal dagen afwezig.  

Tot op heden is er niemand positief getest en kunnen de collega’s na een negatieve 

uitslag weer aan het werk. 

Ook kan het zijn dat een collega in thuisquarantaine moet omdat een huisgenoot positief 

is getest. De leerkracht is dan verplicht om 10 dagen thuis te blijven. 

 

Afwezig 

De afwezigheid van collega’s zorgt voor een grote druk op de gehele schoolorganisatie.  

We doen ons uiterste best om de groep van afwezige collega’s zo goed mogelijk op te 

vangen, maar dit is niet altijd mogelijk. De afgelopen dagen waren 6 collega’s afwezig en 

is het ons maar net gelukt om de groepsbezetting rond te krijgen.  

 

Lesuitval 

Vanzelfsprekend hopen we dat het niet zo ver komt, maar we moeten er rekening mee 

houden dat we de komende dagen bij verdere uitval van leerkrachten, de 

groepsbezetting niet rond krijgen. Indien dit het geval is, moeten wij u vragen uw kind 

thuis op te vangen.  

Uiteraard zullen we u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen via een bericht 

in de schoolApp.   

Het lesaanbod voor leerlingen die langere tijd niet naar school kunnen of mogen komen, 

werken we op dit moment nog uit. U zult hierover binnenkort worden geïnformeerd. 

 

We doen allemaal ons best om deze moeilijke periode gezond en wel door te komen. Pas 

goed op elkaar. 

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik die graag. 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


