
West Terschelling, 30 november 2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Geldende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen 

Mogen basisschoolkinderen met milde verkoudsheidsklachten nog naar school?  

Nee, dat mag niet meer. Voor alle leerlingen in het basisonderwijs geldt dat zij bij klachten thuis 
moeten blijven. Bij milde verkoudheidsklachten moeten kinderen thuis blijven en zich laten testen. 
Zij mogen niet naar de basisschool of buitenschoolse kinderopvang voordat zij getest zijn en een 
negatief resultaat hebben. Het gaat hier om de PCR-test bij de huisarts. 
 
Wordt het kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 uur 
volledig klachtenvrij is.  
 
Het is belangrijk dat kinderen met milde klachten niet meer naar school gaan zonder een negatieve 
testuitslag. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, roepen we ouders op hierin hun 
verantwoordelijkheid te nemen. Heeft u specifieke vragen dan kunt u terecht bij de GGD 0800-1351. 
 
Sinterklaasfeest 
Na overleg met alle scholen is besloten om de Sinterklaasviering op alle scholen op dezelfde manier 
door te laten gaan in een zeer afgeslankte vorm.  
Voor het sociaal-emotioneel welzijn van de kinderen kiezen we hiervoor. Op dit moment is er geen 
aanleiding om hier anders mee om te gaan. 
 
Sinterklaas zal met zijn Pieten de scholen bezoeken waarbij de volgende afspraken gemaakt zijn: 

• Sinterklaas en de Pieten hebben een geldige qr-code 

• Ze zijn klachtenvrij en doen iedere ochtend een sneltest. 

• Sinterklaas en zijn Pieten bevinden zich op een podium op 1,5 meter afstand van de kinderen 
en leerkrachten. Er is geen fysiek contact. 

 
Mondkapjes en zelftesten 
Op alle basisscholen wordt vanaf groep 6 dringend geadviseerd mondkapjes te dragen en 2 keer per 
week een zelftest thuis af te nemen. 
Wilt u gebruiken maken van gratis zelftesten dan is dit mogelijk. Maximaal 2 per kind vanaf groep 6. 

Dit kunt u doorgeven aan de groepsleerkracht. 

School specifieke maatregelen 

• Leerkrachten dragen een mondkapje in de gangen.  

• Leerlingen van groep 6/7/8 dragen een mondkapje in de gangen en als zij naar de wc gaan. 

• Alle leerlingen wassen hun handen bij binnenkomst, bij toiletbezoek en na de pauzes. 

• De kinderen van groep 1, 2 mogen door hun ouders op het plein worden gebracht. Hierbij 

geldt de 1,5 meter maatregel. 

• De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig het plein op. 

• Groep 1 /2 gaat naar binnen door zijn eigen deuren. 

• Groep 3 /4 gaat naar binnen door de deur onder de trap. 

• Groep 5 gaat naar binnen door de hoofdingang. 

• Groep 6/7/8 gaat naar binnen via de brandtrap. 



• Het zwemmen voor alle groepen kan doorgang vinden, aangezien de scholen gescheiden 

zwemtijden hebben. 

• Aan de leerlingen van de groeiklas wordt op donderdag 1x per 2 weken (een dagdeel) 

lesgegeven door juf Marianne Schot. De groepssamenstelling is vanaf nu alleen met de 

kinderen van ‘t Hunnighouwersgat 

• De Plusklas Praktijk blijft elke donderdag plaatsvinden. 

• Het leerplein wordt om de dag gebruikt door of groep 5/6 of groep 7/8 leerlingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Esmé Bijlsma 

Locatiedirecteur obs ‘t Hunnighouwersgat 

 


