
  
 
 
Axel, 12 april 2021 
 
 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen uit groep 6 van basisschool Inghelosenberghe 
 
 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Middels deze brief willen wij u informeren dat een klasgenootje van uw kind(eren) positief getest is 
op Covid19. 
 
N.a.v. deze besmetting hebben we contact opgenomen met het Corona team van de GGD Zeeland en 

we volgen uiteraard de richtlijnen en adviezen van de GGD op. Sinds de heropening van basisscholen 

en kinderopvang per 8 februari gelden strengere richtlijnen ten aanzien van quarantaine na contact 

met een positief geteste leerling. Het is nu zo dat in geval van een positieve besmetting van een 

leerling niet alleen de betreffende leerling in quarantaine moet, maar ook de andere klasgenoten en 

de leerkrachten van de leerling. 

Wat betekent dit voor uw kind uit groep 6 

• Kinderen uit groep 6, die op donderdag-vrijdag 8-9 april jl.  op school geweest zijn, mogen 
t/m maandag 19 april niet naar school en de kinderopvang komen maar moeten in 
thuisquarantaine verblijven. Het is belangrijk om ook buiten school contacten zoveel 
mogelijk  te beperken. 

• Vanaf de 5e dag na het laatste contactmoment met de positief geteste leerling kan uw kind 
getest worden op COVID-19, ook als uw kind geen klachten heeft. U kunt uw kind vanaf 
woensdag 14 april a.s. laten testen. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken. Kinderen 
van 0 t/m 12 jaar worden niet meer alleen in de keel maar ook in de neus bemonsterd. Het 
wattenstaafje gaat dan een klein stukje de neus in. Dit is natuurlijk een verandering met hoe 
het was in de Zeeuwse teststraten en dit betekent voor de kinderen wel een iets grotere 
belasting. De testmedewerkers zullen altijd de tijd nemen om kinderen te testen. Door GGD 
Zeeland wordt er momenteel niet getest met behulp van een sabbelwatje. 

• Voor het testen neemt u contact op met GGD-Zeeland  0113 – 249454 of via 0800-1202 of 
coronatest.nl 

• Als de testuitslag negatief is, dan mag uw kind wel weer naar school en uit quarantaine. Het 
is nog wel van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als 
zich toch klachten ontwikkelen. 

• Als u uw kind niet laat testen dan mag uw kind weer naar school vanaf dinsdag 20 april mits 
klachtenvrij. 

• Als u twijfelt of uw kind wel of niet naar school en/of noodopvang mag komen, raadpleeg 
dan de beslisboom https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-
groep-8-boinkajnrivm.pdf of neem contact op met de school of kinderopvanglocatie.  

• Wanneer uw kind positief getest is, kan dit betekenen dat er meer maatregelen genomen 
moeten worden en zullen wij weer contact leggen met de GGD voor verder advies. Uiteraard 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
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worden alle betrokkenen dan weer geïnformeerd. Wij verzoeken u een positieve testuitslag 
z.s.m. aan ons te melden.  

• De thuisquarantaine geldt nu alleen voor de leerlingen van groep 6. Niet voor eventuele 
gezinsleden van die leerlingen. 
 

 
 
Onderwijs op afstand 
Afhankelijk van de testuitslagen zal groep 6 inclusief de leerkrachten van die groep minimaal t/m 
woensdag a.s. in thuisquarantaine verblijven. 
 
Leerkrachten in thuisquarantaine zijn beperkt in de mogelijkheden om onderwijs op afstand te 
verzorgen. Daarom zal pas vanaf donderdag 15 april weer lesgegeven worden, ook voor de kinderen 
die dan thuis zijn.   
 
Wij realiseren ons dat bovenstaande gevolgen van het aangescherpte quarantainebeleid voor u 
vervelend kunnen zijn. We hopen echter dat deze maatregelen zullen bijdragen aan het verder 
terugdringen van het virus.   
 
Mocht u n.a.v. deze mail nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van 
de school, Karel d’ Haens (kareldhaens@ogperspecto.nl) , telefoon 0114-314380. 
 
 
Met vriendelijke groet,     
Namens Onderwijsgroep Perspecto    
Drs. G.F. Langeraert       
Directeur-Bestuurder       
 


