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Nieuwsbrief  
 

’s-Hertogenbosch, donderdag 25 november 2021 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Op dit moment kent ons kindcentrum geen positieve besmettingen bij kinderen. Helaas wel bij enkele ouders, 
die nu met hun gezin in quarantaine zitten. Voor de update over het coronabeleid vanuit de GGD zie 
onderstaande link.   
https://mailchi.mp/ggdhvb/update-coronavirus-basisscholen-en-speciaal-onderwijs-18-
november?e=fce0723c70  
Wij voeren voorlopig alle gesprekken weer online via Teams om het risico op besmettingen in ons KC zo klein 
mogelijk te houden. Morgen vindt er een nieuwe persconferentie plaats, we houden u op de hoogte over 
mogelijke gevolgen voor het onderwijs op Het Stadshart.   
We vragen u besmettingen bij kinderen direct te melden bij de leerkracht en Anke, zodat we kunnen schakelen 
met de GGD als dat nodig is en goed overzicht hebben. Ook bij een positieve zelftest, vragen we u dit direct te 
melden.  
  
Helaas zijn we genoodzaakt om de Corona regels weer aan te scherpen.                          
Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te blijven volgen:  

• Regelmatig handen wassen; 

• Binnenruimtes ventileren (wij zetten alle ramen voor en na schooltijd en in pauzes wagenwijd 
open en tijdens schooltijd alle bovenramen);  

• Geen handen schudden;  

• 1,5 meter afstand . 

Specifieke afspraken binnen het KC:  

• We mengen voorlopig geen grote en kleine groepen. Dus groepsoverstijgende activiteiten en 
BOUW met inzet van tutoren uit groep 8 vinden voorlopig niet plaats. Buiten mogen kinderen en 
groepen wel mengen; 

• Wij vragen dus de ouders van de kinderen die met BOUW werken, om tijdelijk 4X 15 minuten 
thuis te oefenen; 

• Ambulante hulp (arrangementen aan  individuele leerlingen en dyslexiebegeleiding) gaat wel 
door; 

• Teamdagen/studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats; 

• Ouders en/of verzorgers komen niet meer in de school.  
Let op: Ouders van nieuwe kinderen zijn de eerste dag wél welkom; 

• Rondleidingen voor nieuwe ouders gaan door; 

• Schoolbieb is voorlopig geopend, mogelijk wijzigt dit na de persconferentie van morgen;  

• Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen en ouders plaats; 

• Het is belangrijk dat u het ook meldt als er een besmetting is in uw gezin maar het niet uw 
kind betreft. 

Algemeen:  
Het RIVM adviseert uw kind in ieder geval thuis te houden en te testen als:  
1. Uw kind klachten heeft, zoals veel hoesten, koorts of benauwdheid; 
2. Uw kind ernstig ziek is, overleg met uw huisarts of het kind getest moet worden;  
3. Uw kind nauw contact heeft gehad met iemand met corona; 
4. Uw kind klachten heeft en contact heeft gehad met iemand met corona;  
5. De GGD adviseert om te testen vanwege een uitbraakonderzoek; 
6. Heeft uw kind klachten en laat u het kind niet testen? Houd uw kind thuis. Uw kind mag weer 
naar school of de kinderopvang als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Blijven de klachten 
aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer naar school of de opvang; 
 
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met het coronavirus, gaan alle 
huisgenoten in quarantaine.  
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Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is 
ontvangen.  

Mochten er vanuit de overheid morgenavond op de persconferentie strengere maatregelen komen, dan wordt 
u daarover natuurlijk z.s.m. geïnformeerd. Volgens de laatste berichten heeft het OMT het demissionaire 
kabinet geadviseerd de scholen open te houden. We houden het nieuws in de gaten.  
 
Hartelijke groet en blijf gezond, 
Team KC Het Stadshart 
 


