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Beste ouders en of verzorgers, 

 

Vandaag start de herfstvakantie. We zijn blij dat onze leerlingen de afgelopen weken weer gewoon 

naar school konden. Ook heel fijn dat er schoolreisjes en schoolkampen hebben plaatsgevonden.  

De 1,5 meter is enkele weken geleden losgelaten. We zijn nog steeds voorzichtig, maar hebben als 

stichting besloten dat elke PCBO Baarn Soest school zelf aan ouders aangeeft op welke momenten er 

ouders in de school zijn. Hierbij worden ook de ervaringen die de afgelopen 1,5 jaar zijn opgedaan 

meegewogen.  

Onderstaande blijft ook na de herfstvakantie nog wel van kracht (reeds eerder gecommuniceerd):  

De GGD neemt in geval van besmetting besluiten over de quarantaine maatregelen 

Vanaf afgelopen 20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine 

gaat vanaf bij één besmetting. Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle 

kinderen in de klas aangemerkt als nauw contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine. 

De school gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit wie tot nauw contact gerekend moet 

worden en adviseert op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of 

alleen de besmette leerling in quarantaine gaat.   

Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen 

geven, waaronder indien nodig een quarantaine- en testadvies voor de hele groep of klas.  

Coronatoegangsbewijs  

Leerlingen en teamleden hoeven bij een educatieve culturele onderwijsactiviteit (zoals een 

voorstelling of een workshop) geen Coronatoegangsbewijs te laten zien. Het zelfde geldt voor 

activiteiten als vieringen en musicals in de school.   

Respect voor ieders keuze 

We vinden het als stichting PCBO Baarn Soest belangrijk om te benadrukken dat het ouders en 

collega’s vrij staat om zelf te besluiten of zij zich wel of niet willen laten vaccineren. Laten we dit met 

elkaar respecteren. Iedereen mag ook zelf bepalen om deze informatie wel of niet te delen. Wat we 

wel vragen is om een mogelijke besmetting van uw kind wel met de school te delen. We kunnen dan 

overleggen met de GGD om voor de rest van de klas en of school indien nodig passende maatregelen 

te nemen. We hopen dat hiermee het aantal mogelijke besmettingen zo beperkt mogelijk blijft.  

Mogelijke besmetting en quarantaine 

Mocht uw kind een ‘normale’ verkoudheid hebben met een loopneus, keelpijn en af en toe hoesten 

dan mag uw kind gewoon naar school komen als er geen vermoedens zijn van een mogelijke COVID 

besmetting. Mocht er sprake zijn van koorts of flink hoesten blijven kinderen thuis en is het 

dringende advies om een test bij de GGD te laten doen. 
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We hopen u met deze nieuwsbrief voldoende geïnformeerd te hebben.  Mocht u nog vragen hebben 

neemt u dan gerust contact op met de leerkracht en of schoolleiding. Ik wens u namens alle collega’s 

van PCBO Baarn en Soest een hele fijne vakantie.  

Diana van Vulpen 

Directeur- bestuurder stichting PCBO Baarn Soest 

 


