
 

 

Opeinde, 29 november 2021  

 

Beste ouders, verzorgers,  

Zoals eerder gemeld zijn n.a.v. de laatste persconferentie afgelopen vrijdag de coronaregels voor de 

scholen aangescherpt. Op deze manier kunnen de scholen open blijven. 

Wat betekent dit voor De Leister Igge: 

• Wij hanteren zo veel mogelijk gespreide pauzetijden en kinderen blijven in hun eigen klas, 

geen vermenging met andere groepen of leerlingen. 

• In de gangen houden we rechts i.v.m. looproutes. 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Jonge kinderen worden door maximaal 

één ouder/verzorger naar school gebracht.   

• Dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) om 

twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt zowel voor personeelsleden en leerlingen 

die immuun of niet immuun zijn. De school krijgt hiervoor extra zelftesten. 

• Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen. Voor 

onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de klas mag 

het mondkapje af.  

• Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis.  

• De maatregelen gelden voor een periode van drie weken en gaan morgen, 30 november, in.  

Verder houden we ons aan de eerder genoemde (basis)maatregelen: 

• We houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Mondkapjes zijn in school verplicht. 

• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve 

testuitslag is ontvangen.  

• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan 

alle huisgenoten in quarantaine. 

• Geen activiteiten buiten de school als ook andere scholen bij deze activiteiten aanwezig zijn. 

(zwemmen van groep 3/4 gaat beperkt door).  Ouders van deze groepen krijgen hierover 

apart bericht. 

• Gesprekken met leerkrachten blijven mogelijk, echter alleen als dit noodzakelijk is en op 

afspraak. 

• Stagiaires, hulpverleners en ondersteuners van individuele leerlingen mogen in de school. 

Op dit moment zijn de nieuwe protocollen voor het onderwijs nog niet definitief vastgesteld. 

Mochten deze bij publicatie nog wezenlijke aanvullingen bevatten dan brengen we u hiervan op de 

hoogte. 

De studiedag die was verschoven naar woensdag 8 december gaat niet door. De kinderen gaan dan 

gewoon naar school. Op een later tijdstip hopen we deze dag in te halen. 

Met vriendelijke groet, 

Henk de Vries, directeur 


