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Warffum, 24 september 2021 

Betreft: versoepelingen coronaregels per 27 september 

Dag allemaal,  

In deze brief vinden jullie informatie over hoe de versoepelingen ten aanzien van de Corona maatregelen uitpakken 

op onze school. Nu de meeste mensen zijn gevaccineerd, zijn er ook in het onderwijs vanaf 25 september 

versoepelingen van de coronaregels mogelijk. Het kabinet volgt hiermee de adviezen van het OMT op.  

Quarantaine 

De quarantaineregels in het primair onderwijs worden aangepast vanaf 20 september. Als een leerling in de klas 

besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. In deze fase van de pandemie is het 

verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de klas naar huis gaat bij een besmetting. Elke dag 

niet op school, is er één te veel. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel 

adviseren om in quarantaine te gaan. 

1,5 meter vervalt 

Net als in de hele samenleving hoeft ook het onderwijspersoneel vanaf 25 september onderling geen 1,5 meter 

afstand meer te houden. Wel zullen wij hierin voorzichtig blijven met elkaar.  

Wat betekent dit voor onze school? 

• Jullie mochten als ouders de kinderen alweer in de school brengen, wanneer nodig. Wel willen we hier nog 

voorzichtig in blijven, en hopen daarbij op jullie begrip voor de continuering van ons onderwijs. Zoals het de 

afgelopen weken ging, verloopt dit heel goed. Voor ons is het fijn om te zien hoe iedereen er mee om gaat 

en rekening houdt met elkaar. Bij de kleuters zullen we gaan werken met geplande inloopmomenten. Dit 

zodat er niet te veel ouders tegelijk in de klas zijn. Via Parro zal hier vanuit juf Miranda meer informatie over 

komen.   

• De afspraken rondom het ‘voorverpakt trakteren’ komen te vervallen.  

• Wij handhaven de basisregels op school (handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en ventileren). In 

onze lokalen hebben we CO2 meters om de luchtkwaliteit te kunnen monitoren. Op deze manier weten we 

wanneer we meer en/of minder moeten en/of kunnen ventileren. Dit is prettig gezien de koudere periode 

die er straks weer aan gaat komen.  

• In een geval van een besmetting volgen we de richtlijnen van de GGD.  

In verreweg de meeste gevallen heeft dit geen grote invloed meer op de rest van de klas. Als kinderen 

verkouden zijn mogen ze gewoon naar school. Als een kind veel hoest / niet fit is, is het uiteraard verstandig 

om een dagje thuis te blijven. 

Meer informatie 

Meer informatie over de aanpak van het Coronavirus en het primair onderwijs is te vinden op de website van de 

Rijksoverheid op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-

kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs  

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we jullie uiteraard op de hoogte. 

Hartelijke groet, mede namens het team en de MR, 

Ilona Smalbil 
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