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Beste ouders en kinderen van De Zuidwester, 

 

Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, dat we er met elkaar maar een 

spetterend jaar van mogen maken! We hopen dat jullie genoten hebben van de vakantie en lekker 

uitgerust weer kunnen starten.  

Gelukkig mogen we “gewoon” met z’n allen op school starten! We kijken er naar uit om de kinderen 

op school te verwelkomen. 

 

Maatregelen 

Helaas is de corona pandemie nog niet voorbij en lopen de besmettingscijfers zelfs nu nog flink op. 

Er blijven dan ook nog steeds maatregelen gelden op school.  

 

- Kinderen en medewerkers met verkoudheidsklachten blijven thuis en laten zich testen. In 

de bijlage vindt u de beslisboom waarin u kunt zien wanneer uw kind wel of niet naar school 

mag.  

- De medewerkers in de school houden zo veel mogelijk afstand van elkaar, de kinderen 

hoeven geen afstand te houden, niet van elkaar in de groep en niet van de medewerkers.  

- Volwassenen en de kinderen van groep 6, 7 en 8 dragen buiten de klas een mondkapje. Voor 

de volwassenen in de school is dit verplicht, voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 is dit een 

dringend advies.  

- De kinderen van groep 6, 7 en 8 en de medewerkers in de school ontvangen zelftests zodat 

zij zich 2 keer per week zelf kunnen testen. Is de uitslag negatief dan kan het kind of de 

medewerker gewoon naar school.  Is de uitslag positief dan blijft het kind of de medewerker 

thuis, gaan alle huisgenoten in quarantaine en laten zich testen bij de GGD.  

 

We begrijpen dat deze maatregelen voor velen ingrijpend zijn, toch hopen we op uw begrip en 

medewerking zodat we samen deze lastige periode door kunnen komen. Bij vragen, neem gerust 

contact op. 

 

Tot maandag!  

 

Met vriendelijke groet,  

Annika van der Vaart  

 


