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Lisse, 6 november 2020 

 

Beste ouders, 

 

Alweer een brief met Corona-info. 

De ontwikkelingen veranderen en verlopen snel; ernstig genoeg om serieus mee om te gaan.  

En er, als het nodig is, ook zorgvuldig consequenties aan te verbinden. 

Reden dus waarom we aanvullende info sturen. 

 

Website 

We hebben onze website aangevuld. 

 Onder Corona-nieuws vindt u in een actueel document (Covid-19, de richtlijnen op een rij) alle algemene 

corona-informatie. 

 Er staan twee beslisbomen. Deze wijzen u de weg bij vragen: ”Wat te doen als?” 

We streven naar eenduidigheid en duidelijkheid. Daarom vragen we u dringend om eventuele vragen over deze 

beslisbomen uitsluitend te bespreken met juf van Leeuwen. 

 De afwezigheidsformulieren zijn eveneens uitgebreid en aangevuld. 

Er was al sprake van een ‘Ziekmelding’, ‘Afwezigheidsmelding’ en een ‘Verlofaanvraag’. Maar … 

 Is er sprake van een positieve test-uitslag? Geef dit dan door via het formulier ‘Covid-19 Postief!’ 

 Daarnaast is het formulier ‘Afwezigheidsmelding’ uitgebreid met een optie voor leerlingen die thuis moeten 

blijven i.v.m. een huisgenoot met koorts en/of Covid-19-gerelateerde klachten. Dit dus liever niet meer doen 

via een ‘ziek’-melding. 

 

Dringend willen we u vragen betreffende meldingen uitsluitend te doen via de website! Bij andere kanalen (app, 

telefoon, mail etc.) ontstaan er gemakkelijk misverstanden en ruis. Zo voorkomen we ook dat er geen of onjuiste 

opvolging aan een melding wordt gegeven. 

 

Thuiswerkpakket 

Als leerlingen ten gevolge van een positieve testuitslag van een huisgenoot in quarantaine moeten, wordt er 

thuiswerk verzorgd. In voorkomende gevallen neem de leerkracht hierover contact met u op.  

Het hoe en wat hiervan vindt u in ‘Covid-19, de richtlijnen op een rij’. 

 

Basisafspraken 

We hebben zo zorgvuldig mogelijk onze maatregelen voor ‘in school’ getroffen. 

We vragen u dringend deze mee te helpen toepassen en uitvoeren. 

U bent óók verantwoordelijk voor hoe u zich ‘buiten school’ aan de regels houdt. 

Wilt u daar ook op letten? 

Hartelijk bedankt! 

 

Schroom niet om opheldering te vragen als er onzekerheid of onduidelijkheid overblijft. 

 

Een hartelijke groet van G. Romijn. 

https://deakkerlisse.nl/news/47697/Corona-nieuws
https://deakkerlisse.nl/formulier/10867/Covid-19-Positief%21
https://deakkerlisse.nl/userfiles/522125

