
 

 

Winsum, 28 november 2021 

 

Betreft: aanvullende maatregelen    
 
 
Dag allemaal, 
 
In navolging van mijn brief van 24 november hierbij aanvullende informatie n.a.v. de nieuwe regels die zijn 
afgekondigd op vrijdag jongstleden. 
Het kabinet heeft besloten dat scholen openblijven. Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig om de 
scholen verantwoord open te houden. Zo zijn kinderen met milde verkoudheidsklachten niet meer 
welkom op school. Dit geldt niet als er een negatieve pcr-test is geweest.  
Er is het dringende advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw om twee keer per 
week een zelftest te doen. Deze maatregelen gaan in vanaf maandag 29 november en gelden in ieder 
geval drie weken. Gelukkig kan het onderwijs in ieder geval doorgaan. 
In twijfelgevallen laten wij ons adviseren door de GGD. 
 
Naast een aantal maatregelen voor het personeel, hieronder de maatregelen die wij gaan treffen of al 
hebben getroffen waar het kinderen of ouders betreft: 
 

➢ Er komen in principe geen ouders en externen meer in school. Wij bepalen als school wanneer wij 
het nodig achten dat er externen en ouders in school mogen komen. We zullen TEAMS meer dan 
nu gaan gebruiken bij contacten. 

➢ Uitgenodigde externen desinfecteren hun handen en dragen in de gangen een mondkapje. 
➢ Laat kinderen zo veel mogelijk alleen naar school gaan. En houdt bij 

het halen en brengen afstand van elkaar. 
➢ Een advies voor personeel en leerlingen in de  groepen 6 t/m 8; ze 

doen twee keer per week een zelftest. Deze zelftesten (voor kinderen) 
worden t.z.t. beschikbaar gesteld door de overheid. 

➢ Advies voor de kinderen vanaf groep 6 dragen: draag mondkapjes in 
de gangen. Voor personeel is het dragen van een mondkapje in de 
gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af.  

➢ Kinderen komen net als anders door onze 5 ingangen naar binnen en 
ontsmetten hun handen in de groep. De pauzes zijn altijd al zo gepland 
dat niet alle groepen tegelijk op het plein zijn. Hiermee is er voldoende afstand tussen groepen 
kinderen. 

➢ Voor de kleuters geldt dat de groene groep het plein opkomt (en weggaat) door de opening recht 
voor school. De gele groep gebruikt de ingang dicht bij het bruggetje. Op de vrijdagochtend 
gebruiken we voor de groep van Monique de in- en uitgang bij de zandbak, 

➢ We blijven (voorlopig) gymmen in de Ripperdahal.  
➢ Kinderen trakteren met hun verjaardag alleen in de eigen groep. 
➢ Bij twijfel: laat je kind thuis uitzieken en/of laat het testen.  
➢ We brengen bewegingen binnen school zo veel mogelijk terug. Tevens blijven kinderen zoveel 

als mogelijk in hun eigen groepje in de klas zitten. 
➢ De Plus-groep wordt voorlopig stopgezet. Frederika gaat op de woensdagen werken in groep 6. 

Hierdoor kan Vanessa een extra dag in groep geel zijn. Dat is beter en prettiger voor de 
kinderen. 



 

 

 
Tot slot.  
Hygiëne: 
De basisregels blijven gelden: geen handen geven, niezen in de elleboog en handen wassen. Daar 
blijven we actief aandacht voor houden. Als leerkrachten proberen we onderling zoveel mogelijk afstand 
te houden. Dit is in een aantal situaties overigens best lastig en kunnen we niet altijd waarmaken. En 
uiteraard zullen we goed blijven ventileren. 
 
Besmetting: 
Mocht er bij u een besmetting binnen het gezin zijn, laat het ons dan direct via de mail of per 
telefoon weten. Door open en transparant hierover te communiceren, kunnen we gezamenlijk 
zorgen dat we de invloed van het 
virus zo klein mogelijk houden. 
Deze aanpak, heeft tot nu toe 
goed gewerkt. Wij blijven daarin 
de instructies van de GGD 
volgen. Op onze homepage 
www.tiggeldobbe.nl kun je de 
laatste updates daarvan zien, 
zoals de beslisboom. Ook via 
deze link kun je meer informatie vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs 
 

Tot zover deze informatie. Mochten je vragen hebben, laat het weten. (obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl)  

Zodra de protocollen er zijn en zich wijzigingen voordoen, laten we dat weten. 
 

We gaan met elkaar proberen er een veilige en gezellige maand van te maken en gaan als met team en 
de medezeggenschapsraad  kijken wat er wel kan. Dat geldt ook voor het vieren van Sinterklaas en 
Kerst. 
 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het team en medezeggenschapsraad, 
 

Jaap Rosema 
 
 
 

  
Neem de adviezen van de overheid serieus en gebruik altijd uw gezonde verstand 
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