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Update Corona aan ouders 

 

Besmettingen op school 

Tot afgelopen week was het op de Willibrord nog wel behapbaar met het aantal besmettingen, maar sinds vorige 

week heeft het virus onze school ook gevonden. 

Zoals jullie misschien allemaal wel weten moeten wij de groepen waarin 3 besmettingen zijn naar huis sturen. Dit 

wordt altijd eerst overlegd met de GGD. De GGD verstuurt dan ook de brieven met de informatie over quarantaine-

duur en testen.  

Heel in het kort: 

Als je kind corona heeft blijft je kind in ieder geval 7 dagen thuis en mag dan na 24 uur klachtenvrij weer naar 

school.  De groep moet in ieder geval 5 dagen in quarantaine en mag op de 5e dag testen. Is deze test negatief 

mogen ze de volgende dag weer naar school. Wil je niet testen dan blijf je 10 dagen binnen. 

 

Afgelopen week zijn er bij ons 4 groepen in quarantaine gegaan. 

Groep 1-2 D is vanaf vandaag weer op school. Helaas zijn daar nog veel besmettingen en zijn er weinig kinderen 

in de klas. Iris heeft afgelopen week online les gegeven aan de kinderen van groep 2. 

Groep 4A is vanaf gisteren weer op school. Irma heeft ook corona en heeft niet online les kunnen geven. De kin-

deren hebben met een dagtaak gewerkt. Gelukkig hebben we voor deze groep inval kunnen krijgen vanuit de inval-

pool. 

Groep 7A is dinsdagmiddag om 14.30 uur in quarantaine gegaan. Daar waren 3 kinderen besmet maar ondertus-

sen lopen de besmettingen daar wel op. Marjolijn en Willem geven online les. Deze groep mag zaterdag testen en 

maandag weer naar school. 

Groep 8B zit al de hele week thuis. Esther heeft zelf ook corona en is begonnen met online lesgeven maar werd 

toch te ziek en kinderen werken nu met een dagtaak. Voor deze groep hebben wij geen inval kunnen krijgen maar 

kunnen maandag weer naar school. 

 

Verder zit er nog een collega thuis met corona en zijn er ook 2 collega’s die “gewoon” een griepje hebben.  

En nu maar duimen dat het de volgende week  weer wat rustiger wordt. 

 

 

 

 

 

 

 


