
 

 Den Haag, 25 januari 2022 

 

 

Geachte ouder(s), 

 

Via deze brief wil ik u over het volgende informeren. 

 

Oplopend aantal besmettingen 

Ook bij ons op school loopt het aantal positieve besmettingen flink op. Hierdoor zijn er in 

alle groepen veel kinderen die niet naar school kunnen komen. 

Tevens hebben wij op dit moment helaas 10 groepen in quarantaine, waarvoor wij 

thuisonderwijs verzorgen.  

Wij wensen iedereen een goed herstel toe en veel sterkte in deze onrustige tijd.  

 

Leerkracht ziek of in thuisisolatie 

Helaas hebben wij ook te maken met positieve besmettingen onder de leerkrachten, 

waardoor zij niet op school aanwezig kunnen zijn.  

Daarnaast kunnen leerkrachten ziek worden/zijn waardoor zij thuis moeten blijven. 

Wij blijven ons uiterste best doen om afwezige leerkrachten te vervangen, maar helaas is 

dit niet altijd mogelijk.  

Als er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, dan kan het voorkomen dat een 

groep toch gevraagd wordt thuis te blijven. Er is dan geen noodopvang beschikbaar. 

 

Fysiek onderwijs - thuisonderwijs 

We gaan zoveel mogelijk uit van fysiek onderwijs.  

Voor kinderen in groep 4 t/m 8 die niet naar school kunnen komen, zal er in Snappet een 

of meerdere werkpakketten worden klaargezet.  

Voor de kinderen in groep 3 t/m 8 kan ook in LessonUp een lesprogramma worden 

genoteerd. De leerkracht zal u hier zelf over informeren. 

Over werk dat eventueel thuis kan worden gedaan door de kinderen van groep 1/2 en 3, 

zal de leerkracht u zelf informeren.  

 

Persconferentie dinsdag 25 januari a.s. 

Vanavond staat er weer een persconferentie van het Kabinet gepland. 

Uit de media ontvangen wij signalen dat de quarantaineregels voor scholen wellicht een 

andere uitvoering zullen krijgen.  

Wij weten op dit moment niet wat de nieuwe richtlijnen zullen zijn en vanaf welk moment 

deze in zullen gaan. Ook wij zullen dit pas vanavond uit de persconferentie vernemen. 

We proberen u vervolgens zo spoedig mogelijk nader te informeren over de nieuwe 

richtlijnen en hoe wij dit bij ons op school uitvoering zullen kunnen geven. 

Tot hierover meer duidelijkheid is, blijven wij de huidige richtlijnen volgen. 

 

Zelftesten 

Wij vragen u om met grote regelmaat uw kind(eren) thuis te blijven testen. Blijft u ook 

alstublieft een positieve zelf- en/of GGD-testuitslag met ons delen. 

Zo blijven we goed zicht houden op een eventuele uitbraak in een groep en kan de 

leerkracht maatregelen nemen om zelf zo veilig mogelijk onderwijs te kunnen blijven 

verzorgen. 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


