
 

 

 

 
 

 
Hoofddorp, donderdag 3 november 2022 

 

 
 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 

De zachte temperaturen doen anders vermoeden, maar de herfst is inmiddels in volle gang. Het 
verkoudheidsseizoen bij uitstek, dat zult u in uw omgeving vast ook merken. De herintrede van corona 

lijkt vooralsnog mee te vallen, maar het virus gaat nog steeds rond. Daarom willen we u vragen 

waakzaam te zijn. Laten we met elkaar proberen corona buiten de schooldeuren te houden. Zo 
voorkomen we besmetting van de medewerkers en brengen we het onderwijs van uw kind niet 

onnodig in gevaar. 
 

Hoe zit het ook alweer? 

Nu corona voor velen naar de achtergrond is verdwenen, zijn de basismaatregelen ook wat 
weggezakt. We sommen de belangrijkste voorschriften nog eens voor u op: 

 
o Leerlingen blijven thuis bij klachten en doen een zelftest. Op school zijn er, zolang de 

voorraad strekt, testen beschikbaar. Neem gerust een test mee. Koorts, hoesten, keelpijn, 
benauwdheid en neusverkouden zijn de bekende klachten.  

o Met een positieve zelftest heeft uw kind corona. U moet dan maatregelen nemen. Doe de check 

om te kijken wat u moet doen. 

o Bij klachten en een negatieve test adviseren wij uw kind ook thuis te laten totdat de klachten 24 

uur weg zijn. 
o Leerlingen, ouders en leraren zijn niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden, maar 

het blijft wel een veilige afstand. Geef elkaar de ruimte. 

 
Mooi meegenomen 

Met onderstaande hygiëne-adviezen vermindert u de kans op andere infectieziekten, zoals griep en 
verkoudheid. Deze tips delen we ook met onze leerlingen.  

 
o Was vaak en goed de handen met water en zeep.  

o Hoest of nies in de elleboog. Papieren wegwerpzakdoekjes hebben de voorkeur boven stoffen 

exemplaren. 
o In plaats van een hand te geven, kan een hoofdknik, boks of elleboog ook. 

 
Doet u mee? 

Als schoolbestuur kijken we er ontzettend naar uit de gezamenlijke activiteiten weer op te kunnen 

pakken, zoals de vieringen in de decembermaand, mits de richtlijnen van het RIVM het toelaten. We 
zijn hoopvol dat corona dit jaar geen roet in het eten gooit. Uw medewerking zal daar ontzettend bij 

helpen. Doet u mee? 
 

 
 

Met vriendelijke groet,  

Stichting Meer Primair 
 

 
 

Eef Niezing  

College van bestuur  
 

 

https://mijnvraagovercorona.nl/nl/situatie/positieve-test-heb-je-klachten-die-bij-corona-passen

