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Hellevoetsluis, 25 november 2021  

Betreft: stand van zaken leerlingen afwezig, quarantaine en besmet 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

U krijgt deze brief omdat we u op de hoogte willen houden van de situatie op onze school 
rondom de afwezigheid van leerlingen, besmette leerlingen en leerlingen in quarantaine. 
Zoals u zult begrijpen mogen wij vanuit het oogpunt van privacy hier inhoudelijk geen 
verdere informatie over verstrekken. In deze situatie volgt de school de richtlijnen op van het 
RIVM, de PO-Raad en de GGD Rotterdam-Rijnmond. 
 
De GGD heeft aangegeven dat de situatie op dit moment geen reden is voor een 
quarantaine van groepen en/of units. 
 
Situatie 25 november 2021: 
leerlingen afwezig door: 
ziekte (niet Corona gerelateerd) 2 
overige reden: 4 
quarantaine (door besmet gezinslid) 14 
recent positief getest bij de GGD: 3 
totaal aantal leerlingen op school: 262 
 
Op dit moment zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. Uiteraard houden we de situatie 
per dag goed in de gaten en zijn we blij met alle informatie die we vanuit veel gezinnen 
ontvangen. Alleen met deze informatie kunnen we een goed beeld behouden en indien nodig 
extra contact leggen met de GGD. 
Niet alleen binnen onze school maar ook binnen ons Kindcentrum zijn er momenteel geen 
aanwijzingen dat grote groepen kinderen ziek zijn of besmet. 
 
We wensen iedereen die met een besmetting te maken krijgt veel sterkte en hopen natuurlijk 
dat er niemand (ernstig) ziek wordt. Met elkaar proberen we ervoor te zorgen dat het 
onderwijs aan onze leerlingen zolang als mogelijk normaal (fysiek) door kan blijven gaan. U 
zult begrijpen dat we dit alleen maar samen met elkaar kunnen doen. 
 
Heeft u vragen? 
Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de websites van de Rijksoverheid, het RIVM, 
en de GGD Rotterdam-Rijnmond of kijk op Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl.  
Voor vragen over de school en het Kindcentrum, kunt u natuurlijk met mij contact opnemen 
via het bekende emailadres: freek.kloeg@edumarevpr.nl 
 
 
Namens alle collega’s,  
  
Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Freek Kloeg 
 
Directeur Hendrik Boogaardschool, 
Kindcentrum De Samenstroom 
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