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Onderwerp: scholen en kinderopvang en COVID-19 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
  

De kinderen gaan inmiddels weer ruim twee maanden naar school en de kinderopvang. De 
BSO is helaas nog gesloten. 

Het is fijn om elkaar weer live te ontmoeten. We hebben helaas wel te maken met veel  
testen en groepen die in quarantaine moeten. Dat vraagt nogal wat van iedereen. 
Voorzichtigheid blijft erg belangrijk. 

Daarom vragen we via deze brief nog een keer aandacht voor alle regels die nodig zijn om 
alles zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen. 

Wanneer niet naar school/kinderopvang: 

- De scholen en kinderopvangorganisaties zijn open, tenzij de GGD anders adviseert 
of als er niet voldoende personeel beschikbaar is. Indien mogelijk zal er digitaal 
onderwijs verzorgd worden. 
 

- Bij klachten passend bij COVID-19. 
 

- Als uw kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en of benauwd is en of 
(meer dan incidenteel) hoest. 
 

-  Als er een besmetting plaatsvindt, moet de desbetreffende groep in ieder geval 5 
dagen in quarantaine (bij niet testen 10 dagen). Dit geldt voor alle kinderen (ongeacht 
de leeftijd) en de leerkracht(en). 
 

- Als de leerkracht onverwacht ziek wordt (en er geen vervanging is), kunnen de 
kinderen niet naar school en is er de eerste dag geen noodopvang. 
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En verder geldt nog steeds: 

- Dat jonge kinderen door één ouder/verzorger worden gebracht en gehaald. 
 

- Dat kinderen uit de hogere groepen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen. 
 

- Dat ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij het brengen en halen ook buiten 
mondneusmaskers te dragen en onderling afstand te houden. 
 

- Na schooltijd is de noodopvang bij de buitenschoolse opvang open voor kinderen van 
ouders met een vitaal beroep (die de opvang niet anders kunnen regelen). 
 

- Dat de scholen en kinderopvangorganisaties zorgvuldig de hygiënevoorschriften van 
RIVM en de protocollen met voorzorgsmaatregelen hanteren. 
 

- Dat contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt moeten worden, zowel in 
als rondom de school/kinderopvang van zowel personeel, kinderen en ouders. Dit 
betekent dat we het contact tussen verschillende groepen kinderen zoveel mogelijk 
proberen te vermijden en dat er voorlopig nog geen ouders/verzorgers in de 
gebouwen toegelaten kunnen worden. 

Eind deze maand is alweer de meivakantie. Het landelijk advies is om niet naar het 
buitenland te gaan. Mocht u dat toch doen, dan geldt bij terugkomst de 10 dagen 
quarantaine (of testen na 5 dagen). Kinderen kunnen dan niet naar de kinderopvang of 
school en er wordt geen afstandsonderwijs en/of noodopvang aangeboden. Hopelijk komt 
snel het moment dat we wel weer naar het buitenland op vakantie kunnen. Samen komen 
we ook deze periode door. 

Bedankt weer voor uw medewerking en begrip. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en gemeente Leusden, 
 
 
 
 
Patrick Kiel 
Wethouder Onderwijs  

 


