Mail aan alle ouders/verzorgers en leerlingen
_____________

Sleeuwijk, 26 januari 2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen
In de mail van twee dagen geleden hadden we al aangekondigd dat we u opnieuw zouden informeren als de
mededelingen van de regering in de persconferentie van 25 januari daar aanleiding toe zouden geven.
Welnu, dat is zo, want vanaf heden zijn de quarantaineregels voor leerlingen veranderd.
Wij passen die nieuwe regels toe vanaf morgen, donderdag 27 januari.
Het is nu als volgt:
Een leerling hoeft alleen nog in quarantaine als hij/zij zelf positief getest is (zelftest of PCR/GGD) of
coronagerelateerde klachten heeft.
Een leerling hoeft dus niet meer in quarantaine als een huisgenoot of meerdere klasgenoten positief zijn getest,
mits hij/zij zelf geen klachten heeft.
Er worden dus geen hele klassen meer in quarantaine gestuurd en bij klassen die nu in quarantaine zitten wordt die
quarantaine per 27 januari opgeheven.
Wel is het advies om elke dag een zelftest te doen als er mensen met wie de leerling nauw contact heeft (gehad)
positief zijn getest.
Daarnaast blijft voor iedereen het advies om minimaal twee maal per week een zelftest te doen.
Zelftesten kunnen door de leerlingen elk dag bij het verlaten van de school worden meegenomen. Tussendoor
overdag kunnen ze ook opgehaald worden bij de conciërges.
Voor iedereen met coronagerelateerde klachten blijft gelden:
• Blijf thuis en doe direct een zelftest.
• Bij een positieve uitslag van de zelftest: laat je zo snel mogelijk testen bij de GGD.
• Bij een positieve uitslag van de zelftest: ga thuis in isolatie.
In alle situaties geeft de overheid het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na
het laatste contact met iemand met corona.
En verder blijven uiteraard:
• Bij alle verplaatsingen in school is een mondkapje verplicht, tenzij een leerling een vrijstelling heeft om
medische redenen.
• Regelmatig handen wassen.
• Hoesten en niezen in de elleboog.
Het belang van deze regels is nog toegenomen nu de quarantaineregels zijn versoepeld en algemeen bekend is dat
de omikronvariant erg besmettelijk is.
Er zijn op dit moment ook enkele personeelsleden positief getest of anderszins door ziekte afwezig. Gelukkig niet
veel, maar alles bij elkaar wel wat meer dan normaal. Er vallen dus ook wat meer lessen uit dan normaal. Helaas
kunnen wij daar niets aan doen.
Laten we hopen dat de coronapandemie snel uitdooft en dat het onderwijs spoedig weer zoveel mogelijk normaal
doorgang kan vinden.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
Gijsbert van der Beek

