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Betreft  : Corona-update SBO het Avontuur 
Datum  : 19-11-2021 
 
Beste ouders/verzorgers van SBO het Avontuur, 
 
Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft vernomen gaat corona in alle scholen rond. Helaas 
kunnen wij daar ook niet onderuit, hoe zorgvuldig we met z’n allen ook handelen. 
 
Afgelopen week hebben twee bovenbouwgroepen 3 dagen thuisonderwijs gehad, omdat er 
teveel zieken waren en er ook een paar met corona besmette personen in die groep zijn. De 
leerlingen die thuisonderwijs kregen, hoefden niet in quarantaine, maar konden helaas niet 
naar school.  Gelukkig is hier begrip voor. In school hanteren we de basisregels zorgvuldig.  
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Ouders in de school? 
De afgelopen weken hebben we ouders weer in de school toegelaten. Door de recente 
ontwikkelingen moeten we helaas toch weer besluiten dat ouders helaas de school niet in 
kunnen.  
Ouders die ondersteunen bij lesactiviteiten of belangrijke besprekingen hebben, laten we wel 
de school in, maar vragen bij verplaatsingen het mondkapje op te doen.  
 
Preventief 
In school hanteren we een preventief beleid, zowel voor kinderen als leerkrachten.  

- Als er een met corona besmette persoon in de groep is, stellen wij u daarvan op de 
hoogte en vertellen we ook welke voorzorgsmaatregelen daarbij passend zijn.  

- Als uw kind hoest/niest of andere corona gerelateerde verschijnselen heeft, vragen we 
of u uw kind wil laten testen.  

- Als uw kind echt hoest of niest en op school is, vragen we u uw kind te komen halen. 
- Uw kind blijft thuis tot er 24 uur geen klachten zijn. 
- Bij een positieve coronatest volgen we de GGD richtlijnen en kan uw kind weer naar 

school als uw kind 24 uur klachtenvrij is. 
Testen bij klachten 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilma Timmer 
Directeur SBO Het Avontuur. 


