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26 april – 7 mei 

Meivakantie  
 

13, 14 mei 
Hemelvaart 

Vrij! 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
Bron- en contactonderzoek GGD 
De afgelopen week zijn er coronameldingen 
geweest in verschillende groepen. 
Wij maken hier een algemene melding van 
bij het “scholenteam Corona“ van de GGD. 
De GGD wil vervolgens een bron- en 
contactonderzoek doen en daarvoor 
hebben zij de NAW gegevens en 
telefoonnummers nodig van onze leerlingen 
die in de “besmette” groep zitten. 
Wij mogen die niet doorgeven zonder uw 
toestemming. 
Graag willen we dat u, indien u GEEN 
toestemming geeft, dit kenbaar maakt via 
een mail naar info@flierefluiter.asg.nl met 
daarin de tekst dat u GEEN toestemming 
geeft voor het doorgeven van naam, 
achternaam en groep van uw kind(eren) 
aan de GGD ivm het Bron- en 
Contactonderzoek. 
Wij zullen deze gegevens dan niet 
doorgeven. 
Lees voor meer informatie de bijlage van 
deze nieuwsbrief.  
 

 
Vervanging groep 5/6 
Over een paar weken gaat juf Laurie met 
zwangerschapsverlof. Wij zijn al een tijd 
bezig met het regelen van vervanging. In 
deze (corona) tijd is dit niet makkelijk. 
Wij hebben de eerste 3 weken juf Mary en 
juf Jill voor de groep. Vanaf 7 juni zijn we 
nog op zoek naar een parttime invalkracht 
voor de maandag t/m woensdag. Juf Jill 
blijft voor de donderdag en de vrijdag tot 
het einde van het schooljaar. 
We zetten al onze voelhorens uit om een 
volledige “bemensing” voor groep 5/6B te 
kunnen krijgen. Wellicht heeft u suggesties 
voor ons, dan horen wij dat graag! 

 
Voetballen in de meivakantie 
Wil je lekker voetballen in de 
vakantie, dit is je kans! 
Alle informatie is te vinden in de 
afbeelding die als bijlage is 
toegevoegd aan deze nieuwsbrief.  
Veel plezier als je mee gaat doen! 
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Bron- en contactonderzoek GGD 
Sinds februari is de school weer geopend voor alle leerlingen. Een van de aangescherpte richtlijnen is 
het zogeheten ‘bron- en contactonderzoek (BCO)’ van de GGD. Het doel van een BCO is om zo veel 
mogelijk te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. In deze brief willen we u 
informeren over de gang van zaken als een leerling of medewerker positief wordt getest.  
 
Als iemand van de school positief wordt getest, neemt de GGD contact met ons op. Dit doen zij om 
de contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons dan de naam 
van de positief geteste persoon. Voor de publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen 
om te bepalen wie er in contact is geweest met deze positief geteste persoon.  
We geven de GGD daarom de volgende informatie: 

 De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie de positief 
geteste persoon mogelijk in contact is geweest; 

 De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste persoon.  
 
Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD. 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als school 
deze gegevens mogen delen met de GGD. Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD de 
verschillende contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en eventueel 
quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens door de GGD verwijderd.  
Wij mogen geen informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in quarantaine zit.  
Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid werken wij als school mee met de GGD. Het is 
mogelijk dat u bezwaar heeft tegen het delen van de contactgegevens van uw zoon of dochter. Als 
dit het geval is, kunt u een mail sturen aan info@flierefluiter.asg.nl. In dat geval zullen we de naam, 
de presentie en de contactgegevens van uw zoon of dochter niet delen met de GGD.  
De GGD en het ministerie van OCW geven wel aan het BCO dan niet optimaal kan worden 
uitgevoerd. Hierdoor is het virus minder goed te bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten 
onnodig naar huis worden gestuurd, omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in 
contact is geweest.  
We rekenen op uw medewerking. Samen krijgen we het virus sneller onder controle en kunnen we 
de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs geven. 
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