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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het was een enerverende week. Er waren 3 
groepen in quarantaine en voor 2 groepen 
scheelde het  niet veel of deze hadden ook 
in quarantaine gemoeten. Een aantal 
leerkrachten hadden een positieve test en 
zij moesten thuis blijven. Gelukkig konden 
we een beroep doen op aan aantal collega’s 
om extra te komen werken ( waarvoor 
dank!) zodat er zoveel mogelijk groepen 
“gewoon” naar school konden komen.  
We hopen dat we bij een volgende 
persconferentie te horen hoe we als 
onderwijsinstelling moeten omgaan met de 
( nieuwe) quarantaine regels.  
Hieronder staat uitgelegd hoe wij met de 
huidige quarantaineregels omgaan en we 
verzoeken  u om onderstaande goed door 
te lezen.  Wij wensen u alvast een heel fijn 
weekend , sterkte en beterschap voor hen 
die last hebben van het coronavirus. 
 
Als uw kind symptomen van corona heeft 
vragen wij u om eerst een zelftest te doen 
en bij een positieve uitslag of twijfel een 
GGD-testafspraak te maken. Wilt u in elk 
geval de groepsleerkracht informeren via de 
ouderportal. Deze houdt contact met de 
directie.  
De directie heeft indien noodzakelijk 
dagelijks contact met de GGD Flevoland. Als 
er 3 of meer positieve testresultaten zijn in 
een groep overleggen we of de hele groep 
in quarantaine moet gaan.  
Vanaf de derde positieve melding binnen 
een groep,  in het weekend of in de avond 
krijgen de ouders van die groep het verzoek 
om hun kind in ieder geval de volgende dag 
tot 10:00u thuis te houden.( U krijgt 
hierover van de groepsleerkracht bericht) 
De directie heeft dan die ochtend overleg 
met de GGD of de quarantaineregeling in 
werking gaat. U krijgt dan voor 10:00u te 
horen of en hoelang uw kind in quarantaine 
moet.  

Lees ook onderstaande mededeling 
van de GGD. 
 
Testen bij klachten  
Krijgt uw kind één van de 
onderstaande klachten: 
•          Verkoudheidsklachten zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn. 
•          Hoesten (ook een lichte 
hoest) 
•        Kortademigheid/benauwdheid 
•          Verhoging óf koorts boven 
de 38 graden 
•          Plotseling verlies van reuk 
en/of smaak (zonder 
neusverstopping) 
  
Doe dan meteen een (zelf)test. Ook 
als uw kind eerder negatief getest is 
of als er opnieuw 
gezondheidsklachten zijn. Als de 
zelftest positief is, maakt u meteen 
een testafspraak bij de GGD 

(telefoonnummer: 0800-1202) om 
de testuitslag te laten bevestigen. 
Totdat de testuitslag bekend is, blijft 
uw kind thuis en heeft het geen 
contact met mensen buiten het 
huishouden. Wilt u ons als school zo 
snel mogelijk op de hoogte stellen 

van een positieve (zelf)test? 

 
In quarantaine 
Als uw kind in quarantaine moet is 
dat voor 10 dagen vanaf het 
moment van het laatste contact met 
de besmette persoon. Na 5 dagen 
kunt u een GGD test laten doen. 

 
Geen klachten op dag 5 
Als uw kind op dag 5 nog geen 
klachten heeft, dan kunt u uw kind 
laten testen bij de GGD. Bij een 
negatieve uitslag mag uw kind de 

volgende dag weer naar school, mits 
de groepsleerkracht aanwezig is.  
Bel voor een test naar  het landelijke 
PCR-test afsprakennummer: 0800-
2035.  Voor meer informatie over 
het testen bij kinderen t/m 12 jaar, 
verwijzen wij u naar het bericht over 

de aangepaste afnamemethode van 
GGD GHOR NL 
  
Bijzondere situaties 
Heeft uw kind recent corona 
doorgemaakt (<8 weken geleden 
eerste ziektedag of positieve test) 

dan is het niet nodig om zonder 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl
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https://ggdghor.nl/actueel-bericht/aangepaste-afnamemethode-coronatest-kinderen/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/aangepaste-afnamemethode-coronatest-kinderen/
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klachten te testen. Bij twijfel over 
(her)testen binnen 8 weken adviseren wij 
om contact op te nemen met de GGD 
Flevoland. 
  
Is er iemand binnen uw familie die niet 

gevaccineerd is of erg ziek kan worden van 
corona? Op 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-
19/risicogroepen vindt u meer informatie. 
  
Heeft u nog vragen? 
We begrijpen dat deze situatie kan leiden 

tot bezorgdheid en vragen. Twijfelt u over 
de klachten van uw kind, bel dan met de 
GGD. 
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