
 

        Den Haag, 29 november 2021 

 

 

 

Geachte ouder(s), 

 

Op onze school hebben wij de basisafspraken voor een veilige schoolomgeving na de 

zomervakantie voortgezet. Zo hanteren wij nog immer de verschillende in- en uitgangen 

voor elke (jaar)groep, zijn er nog immer vaste looproutes, mengen wij in de school de 

groepen onderling niet met elkaar (behalve in de verrijkingsgroep en ondersteunings-

groepjes) en wordt volgens een vast rooster met elkaar buiten gespeeld. 

 

Vanaf vandaag zijn bij ons op school een aantal aanpassingen in de coronaregelgeving 

ingegaan. Vooralsnog gelden deze richtlijnen t/m 17 december a.s. 

 

U moet kunnen vertrouwen op hetgeen wij binnen de school doen om een zo veilig 

mogelijke schoolomgeving te realiseren. Wij moeten ook op u kunnen vertrouwen en dat 

u alles doet wat binnen uw mogelijkheden ligt om de kans op besmettingen zo klein 

mogelijk te maken. Alleen dan kunnen we er op school en in de klas voor zorgen dat het 

voor iedereen, kinderen en teamleden, een zo veilig mogelijke omgeving is. 

 

Mondkapje 

Alle leerkrachten en kinderen van groep 6 t/m 8 dragen op de gangen een mondkapje. In 

de klas mag het mondkapje worden afgedaan. 

We zagen vandaag dat de kinderen van groep 6 t/m 8 bijna allemaal zelf een mondkapje 

bij zich hadden. Voor ieder die geen mondkapje bij zich heeft, geeft de school een 

mondkapje bij het ingaan van de school.  

 

Verkoudheidsklachten 

Kinderen met verkoudheidsklachten mogen niet naar school; zij blijven thuis.  

Er geldt een dringend advies om uw kind te laten testen. Zo weten wij of er wel of geen 

sprake is van een eventuele coronabesmetting in een klas en of leerkrachten en ouders 

nader moeten worden geïnformeerd.  

 

Laat u uw kind niet testen, dan mag uw kind weer naar school als hij/zij 24 uur 

klachtenvrij is. 

Ontwikkelen kinderen op school verkoudheidsklachten, dan nemen wij contact met u op 

en vragen u om uw zoon of dochter op te halen. 

 

Heeft uw kind bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts, dan verneemt 

de leerkracht dit graag van u. Wij adviseren u in zulke gevallen om toch met enige 

regelmaat een zelftest te doen.  

 

Zelftesten 

Leerkrachten en kinderen in groep 6 t/m 8 wordt geadviseerd 2 x per week een zelftest 

af te nemen; ook als er geen klachten zijn.  

Een zelftest wordt thuis afgenomen, kinderen worden op school niet getest. 

 

NB: Volgens onze informatie hoeven kinderen, leerkrachten en ouders die onlangs 

positief testten op corona, pas na 8 weken te beginnen met het afnemen met een 

zelftest. Gedurende 8 weken zullen zij namelijk nog steeds positief testen.   

 



Ouders in de school 

U kunt op school worden uitgenodigd als de leerkracht besluit dat het noodzakelijk is om 

elkaar fysiek te ontmoeten.  

Komt u iets naar school brengen of komt u uw kind(eren) ophalen, dan kunt u dit op de 

Eksterhof via de klassendeur doen en op de Weidevogellaan via de hoofdingang. Loopt u 

niet zelf de school in alstublieft.  

 

Externen in de school 

Externe professionals, stagiaires en overblijfkrachten blijven welkom in de school. Zo kan 

o.a. voldaan blijven worden aan de ondersteuningsbehoefte van een kind. 

 

Sinterklaas en zijn Pieten 

Voor Sinterklaas en zijn Pieten geldt dat ook zij welkom zijn op school. Zij zullen de 

kinderen van de groepen 1/2, 3 en 4 op veilige afstand ontmoeten en er met elkaar een 

gezellig feestje van maken. 

 

Tot slot 

Blijft u ons alstublieft informeren als uw kind niet naar school komt en/of als u uw kind 

laat testen. De uitslag vernemen wij ook graag van u zodat wij onze leerkrachten en 

ouders op de hoogte kunnen brengen als dat nodig is.  

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


