
 
        Westervoort, 28 november 2021 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Vrijdag is er een persconferentie geweest over de nieuwe Coronamaatregelen. De scholen mogen gelukkig 
open blijven! Wij zijn allemaal van mening dat we het liefst de kinderen op school, in de klas hebben. Er zijn wel 
weer nieuwe maatregelen ingevoerd. Hierbij de aanvullende maatregelen die gelden vanaf morgen.  
 
Aanpassingen vanaf maandag 29 november 2021:  
• Personeel, vrijwilligers en gasten die door de school lopen dragen een mondkapje (verplichte maatregel). In 
de klas hoeft het mondkapje niet op. 
 
• Dringend advies aan personeel en leerlingen van groep 6 t/m 8 om 2 keer per week een zelftest uit te voeren. 
Voor de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 worden zelftesten beschikbaar gesteld.  
Wij gaan niet over de uitvoering van deze testen, deze verantwoordelijkheid ligt bij u als ouder/verzorger. 
Zodra deze testen binnen zijn, is er voor deze leerlingen de mogelijkheid om twee testen per week mee te 
nemen. Bespreekt u zelf met uw zoon/dochter of u hier gebruik van wilt maken.  
 
• Ten aanzien van het dringende advies voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 om een mondkapje te 
dragen in de gangen, het volgende. Vanwege het feit dat ons gebouw veel in- en uitgangen heeft, waardoor de 
groepen in school nauwelijks met elkaar in aanraking komen, vinden wij het als school niet nodig dat kinderen 
van de groepen 6 t/m 8 een mondkapje dragen. Wel zullen we ervoor zorgen dat de kinderen van groep 7 en 8 
(lokalen grenzen aan elkaar en delen één garderobe) niet tegelijkertijd naar buiten gaan bij pauzes en het 
uitgaan van de school. Door de inlooptijd van 8.20 tot 8.30 is er al sprake van spreiding van binnenkomst. 
Vinden ouders en/of hun kind het prettig om wel een mondkapje te dragen, dan is dit uiteraard prima.  
 

• De komende periode werken we weer zoveel mogelijk in ons eigen groepscohort. Dat betekent dat we helaas 
groepsdoorbroken activiteiten als bijvoorbeeld het groeilab en Rots en watertraining aan de kleine groep 
tijdelijk stop moeten zetten 

 
• Oudergesprekken worden alleen telefonisch of via teams gevoerd, tenzij er noodzaak is voor een fysiek 
gesprek op school. Die noodzaak zien we bijvoorbeeld voor de groep 8 gesprekken over het Voortgezet 
Onderwijs. Natuurlijk houden we dan wel rekening met de geldende coronagerelateerde maatregelen. 
Uiteraard is er ook bij die gesprekken voor ouders die dat liever hebben, mogelijkheid om het gesprek via 
Teams op afstand te voeren. 
 
• Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis. Bij een negatieve test (bij 
de GGD) mag een kind met milde klachten weer naar school. Stel dat een kind gedurende de dag milde 
verkoudheidsklachten ontwikkelt, dan nemen wij contact op met ouders en verzorgers.  
 
Tot slot. Het risico op een groepsquarantaine of thuisblijven i.v.m. klachten is voor onze kinderen natuurlijk groot. 
Om die reden zijn we als team natuurlijk wel voorbereid op die situaties. We zullen u in geval van zo’n 
quarantaine spoedig informeren over afstandsonderwijs/thuisonderwijs. We doen ons best om ook deze periode 
er samen met u weer het beste van te maken en willen u bedanken voor uw inzet en betrokkenheid. 
 
Namens het team van IKC De Brug wens ik u een fijne avond! Hartelijke groet. 
Stefan de Jonge 


