
 
 
    
  
 
 
 
 

 

Extra Nieuwsbrief coronamaatregelen november 2021 
 

  
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
  
Zoals eerder gemeld informeren wij u dit weekend over de aanvullende basisregels geldend voor 
alle basisscholen in Nederland.  
De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. Zeker weer de afgelopen dagen. Maar 
gelukkig kunnen de scholen openblijven. Hier zijn we heel erg blij om. 
  
Zoals in de extra nieuwsbrief van afgelopen woensdag al is gezegd hebben we op De Ploeg tot nu 
toe gelukkig weinig te maken gehad met meerdere besmettingen in één groep en daardoor ook niet 

met quarantaine van hele groepen. We vinden het dan ook erg belangrijk om er met elkaar voor te 
zorgen dat de kans op besmettingen zo klein mogelijk blijft. Voor ieders veiligheid is het van 
belang dat we ons aan de (nieuwe)basisregels houden. Wij vragen u dan ook om deze basisregels 
met uw zoon/ dochter te bespreken.  
  
Wat zijn de nieuwe, aanvullende basisregels?  
  

o Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.  
  

o Ouders/ verzorgers komen niet in school, tenzij dit niet anders kan. Mocht u toch in 
school moeten zijn, gebruik dan een mondkapje en zorg voor voldoende afstand.  

  
o Houd ook rekening met 1,5 meter afstand, wanneer u op het schoolplein staat.  

  
o Alle leerlingen met klachten blijven thuis, ook bij milde verkoudheidsklachten zoals een 

snotneus, en laten zich testen bij de GGD.  
  

o Leerlingen uit groep 6,7 en 8 krijgen dringend het advies om een mondkapje te laten 
dragen zodra zij de school binnenkomen en als zij zich door de school bewegen. In de klas 
mag het mondkapje af. Geef dus een of meerdere mondkapjes van thuis mee!  

  
o Leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen het advies om zichzelf 2x per week thuis te laten 

testen met een zelftest. Ouders/ verzorgers kunnen de zelftesten binnenkort gratis 
ontvangen via school. Op dit moment wordt er gekeken hoe het verstrekken van 
zelftesten georganiseerd gaat worden. Hierover volgt later meer informatie.  

  
o Al het personeel en externen dragen ook een mondkapje zodra zij de school 

binnenkomen en als zij zich door de school bewegen. In de klas doen we het  
  



 
 
    
  
 
 
 
 

 

  
o mondkapje af. Ook zij hebben het advies zich twee keer per week te testen met een 

zelftest.  
  

o We zorgen dat groepen zo min mogelijk gebruik maken van dezelfde ruimtes op dezelfde 
tijd.  

  
o Het ventileren van de ruimtes blijft erg belangrijk. We hebben veel ramen en deuren 

open in school, goed om te zorgen dat kinderen warm aangekleed zijn/ een extra trui 
mee hebben.  

  
o Uiteraard hopen we dat deze maatregelen van korte duur zijn. We houden jullie op de 

hoogte wanneer er aanpassingen zijn of andere bijzonderheden. 
  
Vragen? Heeft u na het lezen van dit bericht vragen, opmerkingen of bent u ongerust? Zoek dan 
even contact met de juf of meester van uw kind of met mij. Met elkaar maken we ook van deze 
periode weer het beste en zoeken we altijd naar oplossingen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Esther Kopmels en Jan Boomsma, 
(College van Bestuur PCBO) en het team, 
 
Maaike Heuvelhorst  
 


