
 

        Den Haag, 7 december 2021 

 

Geachte ouder(s), 

 

Helaas zijn er nog dagelijks positieve GGD-testuitslagen van kinderen, leerkrachten en 

ouders op onze school. Afgelopen week testte juf Jacqueline (5B) positief en zojuist heb 

ik vernomen dat juf Cobie (4C) positief is getest.   

 

Zorgelijke situatie  

Onze zorgen m.b.t. de kans op besmetting via of op school blijven onveranderd groot.  

De teamleden van onze school zijn eveneens geadviseerd om 2 x per week een zelftest 

te doen en worden ook regelmatig door de GGD getest. Tevens houden wij binnen 1,5 m 

afstand van elkaar en dragen wij onder schooltijd bij verplaatsingen in de school een 

mondkapje. Zo zorgen wij er met elkaar voor dat de kans op een besmetting zo klein 

mogelijk is.  

 

Wat kunt u (blijven) doen 

Hartelijk dank aan alle ouders en kinderen die zich aan de huidige maatregelen houden 

zoals die momenteel gelden bij ons op school. Blijf dit doen opdat het op school en in de 

klas voor alle kinderen en leerkrachten zo veilig mogelijk blijft. 

Ondanks dat u het wellicht oneens bent met de aan ons opgedragen maatregelen, 

rekenen wij toch op ieders medewerking. Doet u het niet voor uzelf of voor uw 

kind(eren), doet u het dan voor alle andere betrokkenen van onze school. 

 

Zelf thuis testen 

Kinderen in groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om minimaal 2 x per week een 

zelftest af te (laten) nemen. Dit geldt ook als uw kind geen corona gerelateerde klachten 

heeft. Op deze manier voorkomt u dat uw zoon en/of dochter naar school komt en 

mogelijk het virus bij zich draagt en andere leerlingen en/of de leerkracht besmet.  

Deze week zullen er vanuit de overheid zelftesten op school worden bezorgd welke wij 

aan de kinderen van groep 6, 7 en 8 mee naar huis zullen geven.  

 

Zit uw kind in groep 1 t/m 5 en bent u wegens persoonlijke omstandigheden niet in staat 

om zelftesten aan te schaffen, stuurt u dan een bericht naar 

directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl We bespreken dan graag wat we voor u kunnen 

betekenen.  

 

Heeft uw kind (groep 1 t/m 8) corona gerelateerde klachten, dan adviseren wij u altijd 

om een zelftest af te nemen. Is de uitslag positief, dan is er een dringend advies om 

hem/haar bij de GGD te laten testen. Is de uitslag negatief, dan mag uw kind naar school 

komen.  

 

Kinderen in groep 6, 7 en 8 dragen een mondkapje 

Als kinderen in groep 6, 7 en 8 zich in de school verplaatsen dragen zij een mondkapje. 

De overheid heeft het dragen van een mondkapje op de basisschool voor deze 

jaargroepen niet verplicht gesteld, maar ons beleid is dat wij op dit moment het 

dwingend en dringend advies uitvoering geven. Het vergroot ons veiligheidsgevoel nu er 

nog dagelijks besmettingen zijn op onze school. 

 

Wij bedanken u voor de medewerking en wij wensen u alle goeds.  

 

Met hartelijke groet, 

 

Namens het team van De Paradijsvogel, 

Nieke Opstal 
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