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        Hardenberg,  8 november 2021 
 
  

Corona-maatregelen  
  
Externen in de school 

• Alle kinderen gaan zelf de school in. Ouders brengen hun kind dus niet zelf in de 
school; 

• Voor gesprekken op school wordt u vooraf uitgenodigd. Bij voorkeur is er één ouder 
bij het gesprek aanwezig. 

• Externen zijn alleen welkom als dit als echt noodzakelijk wordt gezien en komen 
alleen op afspraak.  

Mondkapjes 

• Ouders en andere externen verzoeken we om bij binnenkomst een mondkapje te 
dragen; 

• Op plaatsen waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, dragen de 
medewerkers een mondkapje.  

Overig 

• Basismaatregelen in acht nemen (handen wassen, afstand houden); 

• De school wordt extra schoon gemaakt.  

• Het Sinterklaasfeest gaat door. Ouders moeten wel buiten blijven.  

 

 

  
Een kind met de volgende luchtwegklachten blijft thuis en laat zich testen:  

1. Neusverkoudheid (uitzondering kinderen die chronisch verkouden zijn of hooikoorts hebben).  
2. Hoesten.  
3. Moeilijk ademen/benauwdheid.  
4. Tijdelijk minder ruiken/proeven.  
5. Een kind met koorts boven 38°C blijft thuis.  

  
Bij een ongewoon aantal kinderen met klachten (meer dan 3 kinderen per groep) neemt de school 
contact op met de GGD en gaat deze groep naar huis. Wanneer de leerkracht positief is en er is geen 
vervangende leerkracht dan gaan de kinderen naar huis. We zoeken altijd een oplossing om uw kind 
zo spoedig mogelijk weer naar school te laten gaan. We informeren u per situatie. 
  

We vertrouwen erop dat we uw medewerking hiervoor krijgen.  
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Corona Measures  
  

 Externals into the school 

 

• All children go to school themselves. Parents do not bring their child into school.   

• When you have an appointment at school you get first an invitation. Preferably one 
parent is present at the conversation. 

• Externals are only welcome if this is really necessary and they only come by 
appointment. 

 
Face masks 
 

• Parents and other externals have to wear a face mask in the school. 

• When staff members can’t keep the distance of 1,5 m, they have to wear a face mask. 
 
Other 

• We stick to the basic measures (wash your hands, keep distance). 

• We clean the school extra. 

• The sinterklaas party continues. Parents have to be outside the school. 
 

  
A child with the following respiratory symptoms stays at home and is tested:  

1. Nasal cold (except children who have chronic cold or hay fever).  
2. Coughing  
3. Hard breathing/distress  
4. Temporarily less smell and taste  
5. A child with fever above 38°C stays at home  

  
In an unusual number of children with complaints (more than 3 children per group), the 

school contacts the GGD and we will send this group home. When a teacher is positive and 

there is no replacement we will send the children home. We are always looking for a solution 

to get your child to school as soon as possible. We inform you per situation. 
  

We trust that we will get your cooperation on this.  
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Kind regards, 
 
Team De Opstap 


