
Rotterdam, 27 november 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 

Het kabinet heeft besloten dat bij de nieuwste coronamaatregelen scholen open mogen blijven. Daar zijn we heel erg 
blij mee; samen met klasgenoten naar school gaan, is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. 

Om dit mogelijk te blijven maken, zijn er spelregels waar we ons allemaal aan moeten houden: 

· Het gedrag van iedereen is cruciaal. Daarom nog een keer: hou je aan de basismaatregelen handenwassen, afstand 
houden, testen bij klachten en ventileren. 

· Kinderen met milde verkoudheidsklachten zijn niet meer welkom op school. 

· Op school zullen we er alles aan doen het aantal contacten te beperken 

· Kinderen vanaf groep 6 en alle volwassenen moeten een mondkapje dragen in de gangen. 

· Als het kan, laat uw kind alleen of met andere kinderen naar school gaan. Ook zo beperken we het aantal contacten 
en aantal ‘reisbewegingen’. Voor volwassenen is het advies: blijf zo veel mogelijk thuis en reis alleen als het echt 
nodig is. 

· Het dringende advies voor leerkrachten en leerlingen vanaf groep 6 is om twee keer per week een zelftest te doen. 
Dit moet u zelf en thuis doen. 

· Gymlessen kunnen doorgaan · Klik hier voor het overzicht van de maatregelen op de website van de Rijksoverheid 

De minister van onderwijs komt nog met een aanvulling op de maatregelen. Wij zullen u hier over informeren zodra 
dat bekend is. 

Wij kunnen dit niet zonder u! We werken keihard aan het door laten gaan van het onderwijs voor uw kind. Helpt u 
ons door u aan bovenstaande spelregels te houden. En help elkaar door naar elkaar om te zien en belangstelling te 
(blijven) tonen voor elkaar. 

Met vriendelijke groet,  
 
T.N. Terheijden – Schuld  
Directeur CBS Onze Wereld 
info@cbsonzewereld.nl 
0620105606 
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