
 
        Soest, 26 januari 2022 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Gisteravond was de persconferentie. We zijn blij met het nieuws dat de quarantaine maatregelen 

voor kinderen versoepeld gaan worden.  Dat betekent dat veel kinderen vanaf donderdag 27 januari 

weer naar school kunnen komen. Hieronder een samenvatting van de aanpassingen:  

 Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven 

niet in quarantaine. Zij kunnen als zij geen klachten hebben naar school. Ouders 

letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Het advies blijft om in deze 

situatie dagelijks een zelftest te doen. De leerkracht of directeur zal bij twijfel met u 

contact opnemen.  

 Mocht de groep van uw kind op dit moment in quarantaine zitten, dan is deze per 

donderdag 27 januari opgeheven. Kinderen zijn weer welkom als zij zelf geen 

klachten hebben.  

 Bij klachten blijven kinderen wel thuis en doen zij een zelftest of laten zich testen bij 

de teststraat van de GGD. Bij een negatieve testuitslag mogen kinderen naar school. 

Bij een positieve uitslag blijven kinderen thuis. 

 Voor de teamleden van de scholen gelden andere regels. We merken dat er weinig 

tot gaan vervangers beschikbaar zijn. Mochten we geen vervanging kunnen regelen, 

dan kunnen scholen de afweging moeten maken om toch online te gaan lesgeven. 

We hopen op uw begrip in deze.  

De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen aan ons geven, bijvoorbeeld over quarantaine bij een 

grote uitbraak van het coronavirus. Aan deze adviezen moeten wij ons houden. Mocht u vragen 

hebben, dan kunt u deze altijd bespreken met de groepsleerkracht/ directeur van uw kind.   

Voor sommige medewerkers en ouders van stichting PCBO Baarn-Soest zijn deze versoepelingen best 

spannend. Andere juichen het juist enorm toe. Laten we zoveel mogelijk rekening houden met 

elkaar.  

 

 

Diana van Vulpen 

Directeur- bestuurder stichting PCBO Baarn Soest 

 


