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Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren 

 

Kenmerk: UIT20210920/KvV - kennisgeving omtrent quarantaine groepen 

 

Maurik, 20 september 2021 

 

Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren n.a.v. verandering quarantaine maatregel primair onderwijs  

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Zoals u op de laatste persconferentie heeft kunnen horen, is voor het kabinet de hoogste prioriteit om 

dit jaar de onderwijsactiviteiten op een zo normaal mogelijke wijze door te laten gaan. Dit betekent 

dat bij ons op de scholen alle extra maatregelen wegvallen vanaf 25 september 2021.  

De basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven uiteraard wel gelden.  

 

Thuisblijfadvies 

Het advies blijft gelden dat kinderen met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, benauwdheid 

en/of veel hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten.  

 

Wel of geen quarantaine? 

Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in quarantaine. Het kind kan weer naar school als het 

minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na de start van de symptomen of het 

vaststellen van de besmetting. Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf  

20 september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. 

Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer 

(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); wij volgen hierbij altijd de 

adviezen van de GGD. 

 

De 1,5 m afstandsregel 

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te vervallen. 

Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school. 

De directie van de school zal u hierover informeren.  

 

Wij volgen alle richtlijnen van de RIVM. Constateren we op school dat een leerling zich niet lekker 

voelt, zal er contact worden opgenomen met thuis om deze leerling op school op te komen halen.  

  

De informatie in deze brief is geldend totdat er vanuit de overheid andere berichtgeving komt, 

waarvan wij u natuurlijk op de hoogte stellen. 

 

We gaan er vanuit u met deze brief goed te hebben geïnformeerd.  

De school specifieke afspraken hoort u vanuit de directie. Zij zijn ook bereikbaar voor uw vragen. 

 

Met vriendelijke groet, . 

 
Krista van Vreeswijk 

directeur-bestuurder 


