
 
 
 
Hoevelaken, 24 november 2021 
 
 
 
Betreft: opvolging aangescherpte maatregelen 
 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Ik stuur u deze brief om dringend uw medewerking te vragen bij het voorkomen van het naar huis sturen 
van groepen of het sluiten van de school. 
 
Ook vorige week stuurde ik u hierover al een bericht. Helaas zien we nog steeds kinderen naar school 
komen met klachten. Verschillende keren bleek achteraf dat deze kinderen na een test toch een positieve 
uitslag kregen. In de tussenliggende (en besmettelijke) periode zijn deze kinderen dus in de groep 
geweest. Het aantal kinderen met een positieve uitslag neemt hierbij toe. We maken ons er zorgen over 
dat deze kinderen andere kinderen of leerkrachten in een groep besmetten.  
 
Wanneer het aantal positief geteste kinderen te hoog wordt, zal de gehele groep naar huis gestuurd 
worden. En bij teveel besmettingen op schoolniveau, zal zelfs de gehele school worden gesloten. 
Dat willen we heel erg graag voorkomen. Maar omdat we merken dat het aantal besmettingen nu toe 
neemt, nemen ook onze zorgen hierover toe.  
 
Gisteren zijn de landelijke maatregelen voor het basisonderwijs aangescherpt.  
Voor u zijn deze aanvullende maatregelen van belang:  

1. Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.  

2. Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

3. Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.  

4. Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is 
ontvangen.  

Uitgezonderd zijn alleen kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat 
kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals 
benauwdheid, hoesten en koorts.    

Bij twijfel houdt u uw kind thuis! 

5. Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle 
huisgenoten in quarantaine.   

 
Als aanvullende maatregel vragen we u alle kinderen van het gezin thuis te houden, wanneer een 
gezinslid getest wordt. Ook als de uitslag nog niet bekend is.  
 
Ik doe nogmaals een dringend beroep op u om zich aan deze maatregelen te houden, zodat we het naar 
huis sturen van kinderen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. 
 
 
Met vriendelijke groeten  
Philippe de Kort 
 
Interim directeur-bestuurder 


