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Beste ouders / verzorgers,  

We zijn heel blij dat we u bijna allemaal hebben gesproken de afgelopen week / weken. Elkaar weer treffen op 

school, praten over uw kind(eren) in ‘het echt’ is zo veel fijner. De aanwezigheid van zo veel leerlingen bij het 

gesprek vinden we ook zeer plezierig. Het gaat nl over hen! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Update huidige situatie rondom aanscherping maatregelen corona: 

Door de oplopende cijfers in het ziekenhuis en bij de teststraten zijn de maatregelen aangescherpt. Voor het 

onderwijs verandert er gelukkig niet heel veel. Wij zijn blij dat wij m.b.t. het binnen komen in de school, afstand 

houden tot elkaar en maatregelen m.b.t. hygiëne en ventilatie niet veel hebben veranderd de afgelopen maanden. 

Toch vragen wij u vriendelijk om, als u op gesprek komt of even mee loopt met uw zoon of dochter, de afstand te 

bewaren en om thuis te blijven bij klachten. Ook buiten op het plein is iets meer ruimte vragen of innemen gelukkig 

mogelijk. Onder aan deze nieuwsbrief informatie specifiek voor onze leerlingen en de laatste input van de GGD voor 

wat betreft algemene maatregelen. 

 

Ziekte, inval en uitval: 

Op dit moment zijn een aantal collega’s door ziekte of vanwege persoonlijke omstandigheden niet in staat tot werken. 

Wij zijn heel blij met de adequate hulp van collega’s en van de zorg voor meester Jos. De komende periode zal hij 

nogmaals gedotterd worden en daarna hopen we dat hij goed aansterkt.  

Tot nu toe lukt het ons nog steeds om e.e.a. intern op te lossen. Dan is het een voordeel dat we nauw samenwerken 

met nog twee schoollocaties en dat we het samen en voor elkaar op willen lossen. Collega’s komen steeds vaker extra 

terug of ruilen dagen om praktische problemen op te lossen. Ook springen we over en weer in om elkaars taken, 

vergaderingen en gesprekken op te vangen.  

Ik communiceer steeds zo ruim mogelijk van te voren. Dit heeft als voordeel dat u op de hoogte bent. Dit heeft als 

nadeel dat er altijd iets onvoorziens kan gebeuren.  

Eigenlijk weet ik en weten wij niet goed hoe het anders of beter moet. Ik was van de week heel blij met een oud-

ouder die aangaf wel op bepaalde dagen op ‘mijn scholen’ in te willen vallen. Hoe lief is dat. Hoe geweldig is dat. Ik 

ben super blij met mijn collega’s die altijd mee denken en proberen nog flexibeler te zijn. 



Als mijn telefoon zoemt ’s ochtends schiet ik al aardig in de kramp. Ik kan me voorstellen dat dat ook voor u als ouder 

geldt. De meeste Parro berichten zijn leuk. Maar soms ook vervelend als er ziekte is en geen inval. 

Hierbij een tweeledige oproep: wilt u mee (blijven) denken over oplossingen om onderwijs aan uw kinderen te kunnen 

waarborgen?  

Wilt u Parro goed (blijven) volgen? 

 

En waar het (ook of op school vooral) om gaat: 

We hebben met de teams heel duidelijk afgesproken dat we onze leerlingen en elkaar goed ‘in de gaten’ blijven 

houden. Het gaat om onderwijs in de groepen, om samen dingen te kunnen leren, te doen en te beleven en om met 

plezier op school te (kunnen) zijn. 

De komende periode is er één van feesten. We zullen er weer alles aan doen om ze feestelijk te laten verlopen. Het 

schoolontbijt samen was top. In de groepen zijn en worden de meest prachtige lampions gemaakt. Er wordt volop 

gezongen en groep 6 studeert het Sint Maartenverhaal in. De ouderraad heeft de school prachtig versierd, dat zijn de 

krenten in de pap! 

 

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

(Computer)spelletjes en online films: 

Dit is niet iets voor school, maar wel iets waar wij op school mee te maken hebben. Natuurlijk weten wij dat er 

door veel leerlingen veel wordt gecomputerd of tv wordt gekeken. Veel is een relatief begrip en niet aan ons om 

daar over te oordelen, dat weet ik. 

Op het moment dat de game-wereld in school komt, benoemen we dit aan ouders. Soms zijn spelletjes leuk en 

onschuldig, soms zijn ze – eigen mening – niet geschikt voor leerlingen van de basisschool. Wij vragen uw 

aandacht om regelmatig met uw zoon of dochter mee te kijken. Met hem of haar in gesprek te gaan.  

Reden voor dit bericht is de impact van ‘squid games’ op een aantal leerlingen. Wij horen hier in  meerdere 

groepen verhalen over. Wij willen niet dat (andere) kinderen nieuwsgierig worden of dingen zien dit niet geschikt 

zijn. 

 

Tot slot:  

Spreukje:   

                  Het onderwijs is iets moois, je moet er van leren. 

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 

 

Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen: 

Dank voor het sparen voor Bag2school. Voor onze school was de opbrengst bijna € 140,-  

 

Fietsverlichting: 

Het wordt s ochtends weer donkerder en ook s middags is het sneller donker. Wilt u er ook bij uw kind(eren) op 

aandringen (en op letten) dat de fietsverlichting aan staat? 

 

Richtlijnen Corona kinderen / basisschool: 

Gezinnen met kinderen en quarantaine (gezinsquarantaine) 

Blijf altijd thuis als u klachten heeft of contact heeft gehad met iemand met corona. Dat geldt ook voor 

kinderen. 

Quarantaineregels voor kinderen tot 13 jaar 

Kinderen tot 4 jaar 



Kinderen tot 4 jaar besmetten bijna nooit andere personen. Vanaf 15 oktober geldt voor deze kinderen het 

volgende: 

 Zij hoeven niet in quarantaine. Ook niet als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand met 

corona.  

 Zij mogen naar de kinderopvang bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, 

niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder 

koorts of benauwdheid). Zij hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. 

o Deze kinderen kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel 

thuisblijven tot ze de uitslag hebben. 

 Kinderen mogen naar de kinderopvang als zij klachten hebben, tenzij zij kort geleden een positieve 

testuitslag hebben gehad.  

o Het gaat om nieuwe klachten die ontstaan binnen acht weken na de eerste ziektedag van de 

bevestigde infectie. Of binnen acht weken na de testdatum als zij toen niet ziek werden.  

o Bij een positieve testuitslag, is het niet zinvol binnen 8 weken opnieuw te laten testen. 

 Voorkom zij contact met kwetsbare personen in de 10 dagen na het contact met de besmette 

persoon. 

 Krijgt het kind koorts, is het benauwd of hoest het veel? Maak bij deze zwaardere klachten altijd een 

afspraak voor een test bij de GGD. En hou het kind thuis.  

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar 

 Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of 

hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid). 

 Hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. 

 Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de 

uitslag hebben. 

 Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere 

klachten. 

 Mogen naar de kinderopvang of basisschool als zij klachten hebben, tenzij zij kort geleden een 

positieve testuitslag hebben gehad. Het gaat om nieuwe klachten die ontstaan binnen acht weken na 

de eerste ziektedag van de bevestigde infectie. Of binnen acht weken na de testdatum als zij toen 

niet ziek werden. Bij een positieve testuitslag, is het niet zinvol binnen 8 weken opnieuw te laten 

testen. 

 Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft. 

 Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona of als zij op de 

basisschool of de kinderopvang contact hadden met iemand met corona. 

 Zijn zij zelf minder dan zes maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te 

blijven als een huisgenoot corona heeft of als zij nauw contact hebben gehad met iemand met 

corona. 

 Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts. 

Gevolgen huisgenoten als een kind klachten heeft 

Gevolgen huisgenoten als een kind tot 13 jaar klachten heeft 

Vanaf 8 juli hoeven huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten en koorts of benauwdheid niet 

meer thuis te blijven, ook niet in afwachting van een testuitslag van het kind of als het verkouden kind een 

dringend testadvies heeft. 

Heeft een kind corona? De GGD vertelt wat de regels zijn. Lees de brief voor huisgenoten op de website van 

het RIVM. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Ftesten%2Fcoronatest-kind%2Fkind-testen-op-corona&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7C5696855263ca4fa01ff008d99df4beb5%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637714496752395953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=87q%2BGKtezIYTAkyFBOYPmMvL%2BGkQAVGJQ%2F8Aa4Zyi8k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Ftesten%2Fcoronatest-kind%2Fkind-testen-op-corona&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7C5696855263ca4fa01ff008d99df4beb5%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637714496752395953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=87q%2BGKtezIYTAkyFBOYPmMvL%2BGkQAVGJQ%2F8Aa4Zyi8k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fcoronavirus-covid-19%2Fquarantaine&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7C5696855263ca4fa01ff008d99df4beb5%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637714496752405917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y5926wqZyeaGcrAjyPjSpQA4t0KnWmFD1jxeCr1j%2BZ4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fonderwijs-en-kinderopvang%2Fbasisonderwijs-en-speciaal-onderwijs&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7C5696855263ca4fa01ff008d99df4beb5%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637714496752405917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Oj7k4uMqBnWqQuZRCaLO3lYmQ8JJW7RQ35J14hjuWkA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flci.rivm.nl%2Finformatiebriefhuisgenootthuis&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7C5696855263ca4fa01ff008d99df4beb5%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637714496752415873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7cbnCPUclmne8GEa79k9BWlFH%2BfbjM6MCtMwYnBVe7o%3D&reserved=0


Coronaklachten bij volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder 

 De huisgenoot met klachten blijft thuis en laat zich testen. 

Als iemand in huis corona heeft 

U hoort van de GGD wat u moet doen: 

 Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden 

van huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten op de website 

van het RIVM. 

 Gezinsleden die niet beschermd zijn (dus niet volledig gevaccineerd of positief getest in de afgelopen 

6 maanden) gaan in quarantaine en laten zich meteen testen. Ook als zij geen klachten hebben. De 

quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht 

in de buurt zijn geweest van degene met corona. Ze kunnen zich na 5 dagen opnieuw laten testen. 

Als deze test negatief is en ze hebben geen klachten gekregen, mogen ze uit quarantaine. 

Als iemand op school of de kinderopvang corona heeft 

Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet meer in 

quarantaine. Dit betekent dat deze kinderen in principe naar de kinderopvang of school kunnen. Wel wordt u 

als ouder van de kinderen geïnformeerd. U als ouder wordt gevraagd extra alert te zijn op klachten en bij 

klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten, de kinderen thuis te houden en te laten testen in de GGD-

teststraat. De GGD vertelt u hoe u de testafspraken kunt maken en hoe het werkt. 

Medewerkers die niet beschermd/gevaccineerd zijn, die in nauw contact zijn geweest met een kind dat 

positief getest is op COVID-19, krijgen wel een quarantaine-advies. Als er meerdere besmettingen in de 

groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een 

quarantaine-advies te geven voor de hele groep. 

  
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Ftesten%2Fafspraak-maken&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7C5696855263ca4fa01ff008d99df4beb5%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637714496752415873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BEuok6%2F2dPNOPI4elHE7XhR8EdxqQ0IBq%2B%2F7eCbsVNA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flci.rivm.nl%2Finformatiepatientthuis&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7C5696855263ca4fa01ff008d99df4beb5%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637714496752425819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7RCMpnMTDl2IzQ%2FLBsltMR9nIUY4W5N6plU4ZmA25ZU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Ftesten%2Fafspraak-maken&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7C5696855263ca4fa01ff008d99df4beb5%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637714496752435774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=As2lYFUJykA2d22n0kUR372lwgweL4b%2FpPxaSF%2Fhwpk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fonderwijs-en-kinderopvang%2Fbasisonderwijs-en-speciaal-onderwijs&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7C5696855263ca4fa01ff008d99df4beb5%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637714496752445729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pUIgugTq%2FgFSOMs7MOBtrtXe%2BwyIEDo9413tfrGHUv8%3D&reserved=0


 
Uit de nieuwsbrief van de GGD dd 4-11-21: 

 


