Dit is een aangepaste brief, omdat er 4 kinderen met corona in groep 6 zijn. Vanochtend heeft u een
andere brief ontvangen. Op advies van de GGD gaat groep 6 in quarantaine.

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
U krijgt deze brief omdat in de klas van uw kind op school, 4 kinderen positief getest zijn op corona.
Kinderen zijn niet gevaccineerd en daarom is dit besluit genomen om verder uitbraak te proberen te
voorkomen.
Wat betekent dit voor uw kind?
De leerlingen van groep 6 gaan in quarantaine. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en
heeft geen contact met mensen buiten het huishouden.
De leerlingen kunnen zich laten testen op dag 5, dat is in dit geval dinsdag 2 november. Informatie
over testen staat later in dit bericht.
Na een negatieve ggd test mogen leerlingen weer naar school. Daar geven wij volgende week meer
informatie over.
Als u besluit uw kind niet te laten testen, mag het kind na 10 dagen weer uit quarantaine en naar
school. Het kind moet dan wel klachtenvrij zijn. Op 7 november mag het kind dan uit quarantaine.
Op de site van de RIVM leest u meer informatie over quarantaine https://lci.rivm.nl/covid-19leefregels.
Testafspraak
Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. Gebruik geen zelftest (die is
minder betrouwbaar; ook als de testuitslag positief is).
Op rivm.nl staat meer informatie over testen bij kinderen.

Meer informatie of vragen
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. GGD Drenthe is 7 dagen per week
van 8.00 – 17.00 uur bereikbaar via 0592-709709 en contactonderzoekcorona@ggddrenthe.nl.
Is er binnen uw familie iemand die niet gevaccineerd is en erg ziek kan worden van corona? Op
rivm.nl staat hierover meer informatie.

Kijk voor specifieke informatie over corona en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook
bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. Dat nummer is dagelijks bereikbaar van 8.00
– 20.00 uur.

Onderwijs op afstand
Maandag maken onze collega’s de materialen en de lessen klaar voor onderwijs op afstand. U
ontvangt hier maandag informatie over via de leerkrachten.

Met vriendelijke groet,
Marijke Moen
m.moen@talentwesterveld.nl

