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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Persco 

Het kabinet heeft vanavond versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. Voor school betekent 

dit dat wij niet meer bij 3 Coronagevallen de groep in quarantaine hoeven te sturen. Alleen de 

leerlingen die besmet zijn blijven thuis. Kinderen zonder klachten mogen gewoon naar school.  

Wij zijn blij met deze versoepelingen en het geeft ons ook weer nieuwe uitdagingen. Het feit dat je een 

(groot) deel thuis hebt en een deel op school betekent organisatorisch iets voor ons.  We kunnen een 

leerkracht niet in tweeën splitsen, daarnaast zitten we steeds met invalproblemen vanwege 

personeelskrapte. We gaan weer op zoek naar mogelijkheden om jullie kinderen de komende periode 

zo goed mogelijk goed onderwijs te kunnen bieden. 

Dank voor het vertrouwen, het geduld en de berichten die ons ondersteunen. 

 

Groepen in quarantaine 

Op dit moment hebben we drie groepen in quarantaine. De groepen 3, 6-8 en 7. 

In alle drie de groepen zijn er kinderen met een positieve GGD-test, positieve zelftesten of gezinsleden 

met Corona. Daarnaast zijn er leerlingen met 'gewone' griepklachten en ouders die vanwege 

kwetsbare omgeving hun kinderen liever de komende dagen thuis willen houden nu het zo op onze 

school heerst. We hadden voor deze drie de groepen het thuisonderwijs gefaciliteerd. We hebben 

morgen nog één ochtend en daarna zijn de kinderen vrij vanwege de studiedagen.  

Allen voor deze drie groepen hebben we morgen thuisonderwijs EN fysiek onderwijs.  

Nieuwe richtlijnen 

• De kinderen mogen naar school mits ze klachtenvrij of negatief getest (zelftest of GGD) zijn.  

• Er wordt geadviseerd om vaker zelftesten af te nemen bij kinderen die nauw contact hebben 

(gehad) met een Coronabesmet persoon. 

• De basismaatregelen worden nog belangrijker: handen wassen en goed ventileren 
 

Quarantainetijd bij besmetting? 

Als een kind besmet is en getest is bij de GGD dan vragen wij jullie om zelf goed in de gaten te houden 

wanneer hij/zij weer uit quarantaine mag. Wij kunnen dit niet per leerling bijhouden en wij zijn ook 

geen GGD. De GGD is overbelast. Kijk voor je testuitslag op www.coronatest.nl en iedereen die positief 

getest krijgt een mail van de GGD. Houd je ondertussen aan de maatregelen. 
 

Studiedagen 

Donderdag en vrijdag zijn alle kinderen vrij. 
 

http://www.pausjoannes.com/
http://www.coronatest.nl/


 

Heb je nog vragen? 

Voor vragen of verdere informatie mogen jullie mailen of bellen met Aafke Slotman 

directie@pausjoannes.com of op nummer 053-5721808. Neem ook een kijkje op 

onze website www.pausjoannes.com.  

 

 

 

 

Groetjes 

Team Paus Joannes 
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