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Losser, 29 november 2021 

 

Aan ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van SKOLO 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals u weet heeft het kabinet afgelopen vrijdag in de persconferentie de maatregelen aangescherpt 

om de coronabesmettingen onder controle te houden. Voor het basisonderwijs gelden aanvullende 

maatregelen. Met deze brief informeer ik u over de maatregelen die inmiddels bekend zijn bij ons.  

Aanvullende maatregelen 

• De kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school als dit veilig kan. Jonge kinderen 

mogen maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht worden. 

• Leerlingen met milde klachten blijven thuis. Het dringende advies is om ze te laten testen bij 

de GGD, ook bij verkoudheidsklachten. De GGD adviseert wanneer de kinderen weer naar 

school kunnen. Dit geldt hetzelfde voor onze medewerkers.  

• Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en medewerkers hebben het advies gekregen om 

zichzelf 2x per week te testen met een zelftest. Leerlingen en medewerkers ontvangen via 

de school deze testen. Deze week wordt hierover meer bekend. De school zal u dan zo 

spoedig mogelijk informeren. 

• Leerlingen uit de groep 6, 7 en 8 krijgen het dringende advies om een mondkapje te dragen 

als zij zich buiten de groep door de school bewegen. Voor onze medewerkers geldt dat zij 

altijd een mondkapje op hebben als zij zich buiten de groep/kantoor door de school 

bewegen.   

• Leerlingen hoeven geen afstand van elkaar te houden. Medewerkers houden 1,5 meter 

afstand van elkaar.  

• De groepen blijven zoveel als mogelijk gescheiden. Dit betekent dat elke school afspraken 

maakt over pauzetijden en looproutes in de school. Uw school informeert u hier verder over. 

• Ouders en verzorgers komen niet in school, tenzij het echt niet anders kan. Externen zijn 

alleen welkom in school als dit in het belang van het leren van onze leerlingen is 

(bijvoorbeeld de logopedist). 

 

Begrip 

Bovenstaande maatregelen zijn ingrijpende maatregelen die als doel hebben om de 

coronabesmettingen onder controle te houden én om de scholen open te houden. Opnieuw vraagt 

dit veel van u, uw kind(eren) en onze medewerkers. Het is niet gemakkelijk en het vraagt veel van 

ons allemaal. De scholen spannen zich tot het uiterste in om het onderwijs op school te laten 

doorgaan. Hiervoor verwijs ik ook naar mijn laatste brief over de invalproblematiek.  

Ik vraag uw begrip voor alle maatregelen en vertrouw erop dat ook u zich zoveel als mogelijk 

hiervoor inzet.  
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Sinterklaas en Kerst 

Deze week zal Sinterklaas onze scholen bezoeken. We zijn blij dat hij komt. Het feest zal aangepast 

gevierd moeten worden. De wijze waarop Kerst gevierd kan worden, wordt op dit moment op de 

scholen besproken. Natuurlijk in goed overleg met de OR en MR. De school zal u informeren op 

welke wijze zij deze feesten vieren.   

Tot slot 

De bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval voor de komende drie weken. Via uw directeur 

wordt u verder op de hoogte gehouden van de situatie op uw school. Als u een vraag heeft aan de 

leerkracht of directeur, stelt u deze dan zoveel mogelijk via Social Schools, de mail of telefonisch.  

In de bijlage bij deze brief ontvangt u van mij ook het overzicht: ‘Coronaregels in het primair en 
voortgezet onderwijs vanaf 29 november’ van de Rijksoverheid. 
 
Ik wens u en uw familie een fijn sinterklaasfeest toe. 

Zorg goed voor uzelf, uw kind(eren) en blijf naar elkaar omkijken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 
Robert Everink,  
Directeur-bestuurder SKOLO 
 
 

 
 
 
 
Bijlage1:  
Coronaregels in het primair en voortgezet onderwijs vanaf 29 november (Rijksoverheid) 
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