Waterlelienieuws
18 januari 2022

Overzicht januari
13 januari t/m 27 januari 2022

▪

Wanneer een huisgenoot corona positief is.

▪

Wanneer een huisgenoot een positieve
zelftest heeft.

Afname CITO toetsen
28 januari

▪

gehad met iemand die corona positief is.

Studiedag, leerlingen vrij
31 januari
Studiedag, leerlingen vrij

Start 2022
Na een fijne start met bijna alle kinderen op
school geeft deze tweede week na de vakantie
een ander beeld.

Wanneer een kind nauw contact heeft

▪

Als er een quarantaine advies is vanwege
een uitbraak in een groep/klas op school.

Wanneer u als ouder/verzorger langer dan een
week geleden een boosterprik heeft gehad of
korter dan 8 weken positief getest bent, dan
bent u uitgezonderd van het quarantaineadvies.

Er zitten op dit moment 4 klassen in quarantaine.
Op dit moment geldt voor het onderwijs dat
een klas in quarantaine moet bij
3 besmettingen. Een leerkracht die een
boosterprik heeft of recentelijk besmet is
geweest, hoeft niet in quarantaine, maar de
leerlingen wel. Het gevolg is dat de
leerlingen tussen dag 5 en 10 weer naar school

Wanneer kan uw kind weer naar
school na een besmetting?
Het kind blijft thuis en mag pas weer naar
buiten als het niet meer besmettelijk is. Het
kind is niet meer besmettelijk als het na 7
dagen (dag 0 is start klachten) 24 uur volledig
klachtenvrij is.

gaan (afhankelijk van het moment van uitslag
en de testbereidheid) waardoor het schakelen

Overleg met de GGD over de besmettelijkheid

blijft tussen online, naar hybride, naar fysiek.

als het kind langer dan 7 dagen ziek is. Als het
kind helemaal geen klachten had toen het werd

Wanneer moet uw kind thuis
blijven?
▪

Bij klachten die passen bij corona, ook bij

getest, en daarna ook geen klachten kreeg, dan
is het kind besmettelijk tot en met 7 dagen na
de test. Overleg dit ook met de GGD.

milde klachten.
▪

Bij een positieve zelftest of een positieve
test bij de GGD.

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
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Wanneer kan uw kind weer naar
school na een thuisquarantaine
i.v.m. besmetting huisgenoot?

om

één

ouder

de

kinderen

te

halen/brengen.

Met vriendelijke groeten,
Het kind blijft thuis in quarantaine vanaf het
moment dat de huisgenoot positief getest is en

namens het team van CBS De Waterlelie,
Margot Vogelaar

doet zo snel mogelijk een zelftest of een test bij
de GGD. Als de huisgenoot niet meer
besmettelijk is, blijft het kind vervolgens 10
dagen (bovenop de 7 voorgaande dagen waarin
uw kind besmettelijk was) thuis in quarantaine.
Het kind kan de 10 dagen
quarantaine verkorten door op dag 5
(nogmaals) te laten testen bij de GGD. Is de
testuitslag negatief? Dan kan het kind weer
naar school.

Wanneer kan uw kind naar school na
een quarantaine advies na een
uitbraak in een klas op school?
De kinderen moeten 10 dagen in
thuisquarantaine of kunnen zich op dag 5 laten
testen bij de GGD. Een zelftest is niet geschikt
om de quarantaine vanaf dag 5 te beëindigen. Is
de uitslag negatief dan kan uw kind de zesde
dag weer naar school.

Halen en brengen
Wij merken dat een aantal kinderen nog steeds
door beide ouders worden gebracht en gehaald.
Wij willen u nogmaals nadrukkelijk verzoeken
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