
 

 

Corona  

Corona: richtlijn voor als er iemand getest wordt 

Zoals iedereen zal weten moet een hele groep leerlingen en de leerkracht naar huis als 

één van de kinderen Corona heeft. Die situatie heeft zich gelukkig nog niet voor gedaan, 

maar soms is het spannend. Vooral wanneer een huisgenoot van een kind zich laat tes-

ten. De landelijke richtlijn is dat huisgenoten naar school/werk mogen tot er een uitslag 

is. Is die uitslag positief dan blijft het hele gezin in quarantaine thuis. 

Voor alle scholen van SKBG hebben wij die regel aangescherpt. Het belang van de hele 

groep gaat voor het belang van een enkel kind. Dat betekent dat wij ouders vragen hun 

kind(eren) thuis te houden op het moment dat iemand zich aanmeldt voor een test. Er 

zijn dan immers al Corona-gerelateerde klachten, iemand zou besmettelijk kunnen zijn 

en kan de ziekte overgedragen hebben.  

Leerlingen die om die reden thuis zijn kunnen online meedoen met de klas. Dat is snel 

geregeld en de kinderen weten hoe het werkt. Eventueel kan een Chromebook geleend 

worden van school. 

 

Bereikbaarheid van de fietsenstalling 

Bij het naar school brengen van de kinderen staan er veel ouders op het plein. Bij de 

ingang naar de fietsenstalling leidt dat tot problemen. De kinderen kunnen er niet door 

en wijken uit om over het gras naar de ingang te rijden. De doorgaande fietsroute 

wordt geblokkeerd. Dat is een onwenselijke situatie. Hierbij dus het verzoek om niet op 

het fietspad te wachten tot de kinderen naar binnen zijn. 

 

Jarigen 

13 maart Meike  Gr. 6-7 

17 maart Olivier  Gr. 6-7 

22 maart Jimi  Gr. 4B-5 

22 maart Mees  Gr. 6-7 
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