
 
 

Slagharen, 23-9-2021 

Beste ouders/verzorgers, 

Vanaf 25 september vervallen vrijwel alle maatregelen die nu nog gelden binnen de 
onderwijsinstellingen, alleen de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de 
inzet van preventieve zelftesten in het voortgezet- en in het basisonderwijs (voor medewerkers) 
blijven gelden. 
 
Concreet betekent dit dat vanaf 20-9-2021 het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette 
leerling vervalt. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel 
aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep. 
Het blijft wel van belang dat de school de ouders informeert over de besmetting in de groep van hun 
kind, zodat in bijzondere omstandigheden, (bv als het om een kwetsbare huisgenoot met een 
verhoogd risico kan gaan) maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en eventueel 
de behandelaar van de huisgenoot. 
 
Omdat de anderhalve meter verdwijnt en de mondkapjesplicht ook verleden tijd is, krijgen scholen 
de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school, zij het in niet al te grote 
getallen tegelijk. 
Wij zijn erg blij om de ouders van onze kinderen weer te mogen verwelkomen. 
Dat betekent dat er weer oudergesprekken fysiek mogelijk kunnen worden, dat de kinderen weer op 
luizen gecontroleerd mogen worden en dat de vieringen weer open zijn voor ouders. 
Natuurlijk willen we de ouders ook de gelegenheid geven om even in de klas te kijken waar hun kind 
eigenlijk de hele dag is.  
Wij gaan dit echter wel anders regelen dan u van ons gewend was. Wij hebben gemerkt dat de 
kinderen heel zelfstandig zijn geworden de afgelopen corona-periode met het naar binnen gaan van 
de school. En dat de kinderen het enorm gezellig hebben als ze samen met klasgenootjes hun 
spulletjes in de lockers doen en de klas binnen gaan. Deze twee dingen uit onze Daltonvisie: 
ontwikkeling van eigenaarschap/zelfstandigheid en ontwikkeling op samenwerking/coöperativiteit 
willen wij graag behouden.  
Daarnaast zetten wij dit jaar in op bewegend leren. Een voorbeeld daarvan is dat de groepen 1/2 en 
groep 3 direct op de ochtend op het plein beginnen.  
Tot slot is het zo dat de kinderen veel rustiger en op tijd aan hun werk kunnen beginnen, zodat aan 
de optimale onderwijstijd tegemoet gekomen kan worden. 
 
In overleg hebben we besloten dat kinderen van de groepen 1/2 en 3 gewoon op het plein beginnen 
en de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de school ingaan, zoals het nu ook gedaan wordt. 
De leerkrachten staan per toerbeurt bij de buitendeur en op het plein. Mocht u iets willen vragen aan 
de leerkracht van uw kind en deze leerkracht is niet buiten, dan haalt de leerkracht die buiten staat 
de leerkracht van uw kind op. 
Toch willen we alle ouders wel de gelegenheid geven even een keertje in de klas van hun kind te 
kijken en daarvoor hebben we het volgende bedacht: 
Een inloop per toerbeurt. 

- Maandag 27 september a.s. mogen de ouders van de groepen 1/2A en groep 3 hun kind in de 
klas brengen. Vanaf dinsdag ontvangen de leerkrachten de kinderen weer op het plein.  

- Dinsdag 28 september a.s. kunnen de ouders van groep 1/2B en groep 6 hun kind naar de 
klas brengen. 

- Woensdag 28 september a.s. mogen de ouders van groep 5 en groep 7 hun kind in school 
brengen. 

- Vrijdag 1 oktober a.s. zijn de ouders van groep 4 en groep 8 aan de beurt om even binnen te 
kijken. 



 
 

Als u op de voorgestelde dag niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u dit melden bij de 
leerkracht van uw kind en een andere afspraak maken.  
Vanaf 4 oktober a.s. worden de kinderen weer gewoon voor de deur en het plein verwacht. 
Uiteraard zullen we u wel vaker gelegenheid geven, mocht u dat willen, om even in de klas te kijken, 
dan altijd in overleg met de leerkracht van uw kind of op afspraak vanuit de school. 
 
4 okt is het dierendag. ’s Morgens van 8.30 uur tot 9.00 uur mag uw kind een levend dier meenemen 
en laten zien op het schoolplein. Uiteraard mogen de kinderen een knuffeldier meenemen in de 
school/klas. 
 
Wij willen ook graag dat de kinderen weer op luizen worden gecontroleerd, dus zouden wij het zeer 
op prijs stellen als de ‘Luizen-pluizen-werkgroep’ dit weer zou willen oppakken. 
 
Zoals u van ons gewend bent zullen we u steeds op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen 
de school, die betrekking hebben op de Corona en de andere maatregelen daaromtrent. 
 
Tot slot nog een mededeling: in het kader van de kwaliteit van onderwijs en in het bijzonder van ons 
Zorgplan, willen wij graag uw mening weten. Om die reden hebben wij een vragenlijst laten 
opmaken. 
Tussen 1 oktober a.s. en 11 oktober a.s. (sluitingsdatum) krijgt u een mail waarin u gevraagd wordt 
om deel te nemen aan deze vragenlijst. In deze mail staan de gegevens om in te loggen. 
Wij zouden het erg op prijs stellen als u de moeite wilt nemen deze vragenlijst in te vullen. 
De kinderen van de groepen 6,7 en 8 gaan een soortgelijke vragenlijst in dezelfde periode invullen. 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team, 
Ingrid Heins 
Directeur van KBS de Kwinkslag 


