
Beste ouders en verzorgers, 

  

Om te beginnen wensen we u en uw kinderen een gezond en gelukkig 2022. We hopen dat 

u allen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie. 

  

Start maandag 10 januari 

Op maandag 3 januari kregen we goed nieuws: de scholen gaan vanaf maandag 10 januari 

weer open. Een mooi bericht om het nieuwe jaar mee te starten. We willen u met deze brief 

graag informeren over een aantal praktische zaken. 

  

Ondanks dat we weer opengaan, kan het nog steeds voorkomen dat we binnen het team te 

maken krijgen met besmettingen of met collega’s die in quarantaine moeten. Op het 

moment dat deze situatie zich voordoet, kan het voorkomen dat een klas naar huis gestuurd 

moet worden of dat er tijdelijk afstandsonderwijs verzorgd moet worden voor een deel van 

de kinderen. We doen ons best om dit te voorkomen, maar rekenen op uw begrip als we met 

deze situatie te maken krijgen. 

  

Maatregelen op school 

De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om scholen zo veilig mogelijk 

open te kunnen laten zijn. Wij volgen deze maatregelen. De volgende afspraken 

gelden op school: 

• Kinderen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten 

thuisblijven en zich (laten) testen. Dat kan bij de GGD of via een zelftest. Bij een 

negatieve uitslag mogen kinderen weer naar school. 

• Aan kinderen van groep 6, 7 en 8 vragen we om een mondkapje te dragen in de 

gang. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een mondkapje meenemen. 

• Ook vragen we u om twee keer per week (maandag en woensdag) een zelftest af te 

nemen bij uw kind. Als de test positief is, gaan het betreffend kind en diens 

huisgenoten in quarantaine, en laat hij/zij zich testen bij de GGD. 

• Daarnaast geldt helaas nog steeds dat we geen ouders kunnen toelaten in de school 

en dat gesprekken in principe online zijn. 

Beschikbaarheid zelftesten 

De overheid stelt zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Wij vragen deze zelftesten 

aan en geven ze mee aan de kinderen van groep 6, 7 en 8. U wordt door de leerkracht 

van uw kind op de hoogte gebracht zodra de testen worden meegegeven. 

  

Gymlessen 



Voor de vakantie hebben we u al geïnformeerd over het vertrek van onze gymleerkracht 

Peter Edens. Tot op heden hebben we nog geen vervanging voor hem. We vragen u 

nogmaals om de vacature in uw netwerk te delen. 

https://www.werkenbijboor.nl/vacaturebeschrijving-po/clippervakleerkracht202111121134. 

Tevens verkennen wij andere opties om de kinderen van de Clipper wel aan de gewenste 

bewegingsmomenten toe te laten komen. We houden u op de hoogte. 

  

Tot slot 

Op 14 januari wordt er opnieuw naar het totale maatregelenpakket gekeken. Als er iets 

voor ons verandert informeren we u hierover. Voor nu zijn we blij dat we op school van 

start kunnen en hebben er zin in uw kind maandag te ontvangen. We hebben er alle 

vertrouwen in dat dit samen met u en de kinderen goed zal verlopen. 

  

Namens team de Clipper 

  

Met vriendelijke groet, 

Esme van Leeuwaarden 
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