
 

Schoolfotograaf 
Donderdag 2 september komt de schoolfotograaf.  
Er worden portretfoto’s, familiefoto’s van de schoolgaande  
kinderen en groepsfoto ’s gemaakt. 

 
 
Betreft: Aanpassingen i.v.m. Corona 
 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Door de nieuwste Corona-ontwikkelingen gaan we op de Esmoreit tot aan de Kerstvakantie een aantal 
organisatorische maatregelen nemen, te weten: 

▪ Het tutorlezen wordt stopgezet. Hierdoor is er minder nauw contact tussen de jonge en oudere kinderen en 

kinderen uit verschillende units. 

▪ We blijven in units werken. Dit zit nu zo verweven in ons onderwijs dat wij de units niet meer gaan splitsen in 

twee groepen.  

▪ Bij elk oudergesprek zal de school of de leerkracht afwegen of het gesprek online kan of dat het toch beter is 

het gesprek fysiek op school te houden. Uiteraard met inachtneming van de 1,5m afstand en de 

hygiënemaatregelen.  

▪ Ouders worden vriendelijk verzocht om zo min mogelijk de school binnen te gaan. Bij binnengaan van de 

school wordt u vriendelijk verzocht een mondneusmasker te dragen. 

 
 
Sinterklaas. 
Donderdag 2 december vieren we Sinterklaas op school. Wij willen u vragen uw kind, net als andere schooldagen, 
naar school te brengen en zelf niet te blijven voor de intocht op school. Hiermee voorkomen wij samen dat ouders 
binnen 1,5m afstand bij elkaar blijven staan. Sinterklaas komt daarom ook later dan 08.30 uur aan op school.  
Ook zullen wij gedurende deze feestdag ervoor zorgen, dat de kinderen bij hun eigen unit blijven. Dus ook hier geen 
units bij of door elkaar. 
 
 
De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang en corona hebben we hier nog even op een rijtje gezet  
(bron: RIVM): 
Protocol versie 19 november 2021: 

▪ Iedereen (kinderen en personeel/gastouders ongeacht of zij immuun zijn) moet thuisblijven als een 

huisgenoot (categorie 1 contact) corona heeft. 

▪ Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de opvang als zij een nauw contact (categorie 2 contact) zijn van 

iemand met corona. Het is belangrijk dat zij het contact met kwetsbare personen dan wel zoveel mogelijk 

vermijden tot 10 dagen na het contact met de besmette persoon. Hebben ze wel klachten? Dan blijven ook 

kinderen tot 4 jaar thuis (in quarantaine) en laten zich testen. 

▪ Kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact (categorie 2 contact) 

hadden met iemand met corona. Of als zij door de GGD als nauw contact zijn aangewezen wanneer zij op de 

kinderopvang of de basisschool contact hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde 

groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet per definitie in quarantaine als zij zelf geen 

klachten hebben. Hebben zij wel klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.  
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▪ Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te blijven als 

zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona. 

 
In het protocol versie 16 november waren al opgenomen: 

▪ 1,5 meter afstand tussen volwassenen (tussen personeelsleden/gastouders onderling, tussen 

personeelsleden/gastouders en ouders en tussen ouders onderling). 

▪ Houders kunnen zelf, in overleg met de OC, een afweging maken om ouders/externen een mondneusmasker 

te laten dragen bij het betreden van de locatie. 

 
 
De meest actuele beslisboom vindt u hier: https://www.boink.info/beslisboom 
De beslisboom geeft inzicht hoe te handelen bij welke klachten. 
 
 
Er is op dit moment nog veel onduidelijk en tijdens de volgende persconferentie zullen, naar verwachting, nieuwe 
maatregelen worden afgekondigd. Ook dan zal school, in overleg met het bestuur van mijnplein en de GGD, bepalen 
of het noodzakelijk is om nieuwe aanpassingen door te voeren. 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet 
Namens het team Esmoreit 
Ellen Woertman 
Edwin Buse  
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