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Hellevoetsluis, 29 november 2021  

Betreft: scholen blijven open met aanvullende maatregelen 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Het kabinet heeft besloten dat de scholen open mogen blijven. Wel gelden er vanaf vandaag 
aanvullende maatregelen voor in ieder geval drie weken. Met deze brief informeren we u 
graag over waar deze maatregelen over gaan en wat dit betekent bij ons op school en in het 
Kindcentrum. Deze brief is een aanvulling op het bericht van gisteren. 
  
Strikter beleid voor kinderen met milde verkoudheidsklachten  
Leerlingen blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis. Uw kind mag weer naar 
school komen na 24 uur geheel klachtenvrij of met een negatieve GGD-testuitslag. Bij milde 
klachten is een negatieve zelftest onvoldoende nauwkeurig.  
  
Heeft u vragen of twijfel over uw kind? Neemt u dan contact op met het landelijke 
informatienummer coronavirus van de Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). 
Of kijkt u voor meer informatie op: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.    
  
Mondkapjes in het Kindcentrum  
Er is een advies voor leerlingen vanaf leerjaar 6 om mondkapjes te dragen in de gangen. 
Voor onderwijspersoneel geldt hetzelfde. Zoals u gisteren al kon lezen gaan wij dit advies 
niet controleren en/of handhaven. 
  
Het gebruik van zelftesten en leerlingen in te delen in groepjes   
Om het virus vroegtijdig op te sporen, maar ook kruisbestuiving in en tussen klassen te 
voorkomen gelden de onderstaande maatregelen:  

• Er geldt een dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw 
(groep 6 t/m 8) om twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt zowel voor 
personeelsleden en leerlingen die immuun of niet immuun zijn. Het doen van een 
zelftest is een eigen keuze en laten dat over aan eigen verantwoordelijkheid: 
testen doen wij niet op school.   

• Leerlingen en onderwijspersoneel ontvangen de zelftesten via de school. Gezien de 
grote aantallen vraagt het tijd om dit proces in te richten. Hoe het precies in zijn werk 
zal gaan, werkt het ministerie van OCW uit in overleg met het onderwijsveld. Onze 
school wordt naar verwachting in de eerste week van december verder geïnformeerd 
over het proces. Wij zullen u daarover vervolgens verder inlichten. 

• In het Kindcentrum hebben leerlingen vaste looproutes van en naar de units. 

Bij een positieve zelftest blijft uw kind thuis en maakt u een testafspraak bij de GGD. In 
afwachting van de testuitslag volgt u de leefregels op van het RIVM: Informatiebrief positief 
getest persoon | LCI richtlijnen (rivm.nl). 
  
Sinterklaas en Kerst  
Uiteraard zullen wij op een verantwoorde en leuke manier Sinterklaas en Kerst met de 
kinderen vieren. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd.  
 
Voor aanstaande vrijdag tijdens de aankomst van Sinterklaas willen we u vriendelijk vragen 
om niet aanwezig te zijn. Deze aankomst en de viering organiseren we alleen voor de 
kinderen van het Kindcentrum. 
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Samen  
Het onderwijs is één van de weinige sectoren die volledig open mag blijven en waar de 
grootte van het maatregelenpakket meevalt. We zijn het aan elkaar, onze kinderen en aan 
de maatschappij verplicht om samen alles op alles te zetten om het aantal besmettingen te 
beperken en de scholen zo lang als mogelijk fysiek open te houden. Wij rekenen op uw 
medewerking.   
 
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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