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Woudenberg, 11 december 2020 

 

 

Betreft: update corona 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het coronavirus grijpt hard om zich heen. In Woudenberg momenteel nog 

harder dan op andere plekken in Nederland. Dat is ook binnen ons Kindcentrum 

steeds meer voelbaar. Niet direct door een groot aantal besmettingen, maar wel 

gezien het feit dat steeds weer leerkrachten zich moeten laten testen, of 

bijvoorbeeld in quarantaine moeten vanwege besmette gezinsleden.  

 

Wanneer een leerkracht afwezig is, proberen we dit natuurlijk op te vangen door 

een invaller te zoeken. Maar dit lukt steeds minder makkelijk, mede vanwege het 

eerdergenoemde corona virus, maar zeker ook vanwege het grote tekort aan 

leerkrachten. Het is deze week een paar keer gebeurd dat we 

ouder(s)/verzorger(s) hebben gevraagd hun kinderen thuis te houden. We zijn 

blij met het begrip daarvoor, maar het is natuurlijk verre van ideaal. Wanneer we 

het kunnen voorzien zorgen we voor werk thuis. Maar wanneer de mededeling 

om 07.00 uur ’s ochtends komt, is het voor ons lastig om daarop te anticiperen. 

Als een groep langere tijd geen leerkracht heeft kunnen we overwegen de ‘pijn’ 

te verdelen, door een andere groep thuis te laten en deze leerkracht voor de 

groep te zetten. Of in het uiterste geval over te gaan naar thuisonderwijs voor 

die bewuste groep.  

 

Gelukkig zijn er nog weinig leerlingen positief getest op corona. Maar vandaag 

kregen we toch een melding binnen. De ouders van de bewuste groep zijn via 

een brief op de hoogte gesteld. Gelukkig is er geen directe zorg voor besmetting 

op school. 

 

De leerling is afgelopen maandag voor het laatst op school geweest en had toen 

geen klachten. Hij moest in quarantaine vanwege een positieve test van een 

huisgenoot, dat was ook de reden dat hij is getest. 

We hebben direct contact gezocht met de GGD. Zij geven aan dat, omdat hij geen 

klachten had toen hij op school was en deze ook niet ontwikkeld heeft, er op dit 

moment geen drastische maatregelen genomen hoeven te worden. Het is niet 

waarschijnlijk dat de leerling klasgenoten heeft besmet. 
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Natuurlijk blijft het belangrijk om alert te zijn op de bekende corona gerelateerde 

klachten. En wanneer er klachten zijn, uw zoon/dochter niet naar school te laten 

komen. De laatste zgn. ‘Beslisboom’ wordt toegevoegd in de mail, zodat u de 

juiste keuzes kunt maken. 

 

We gaan de laatste schoolweek van het kalenderjaar is. De week waarin we het 

kerstfeest mogen vieren. Helaas zonder u dit jaar, maar laten we met z’n allen 

hopen op en bidden voor licht in de duisternis in de deze door het virus lastige 

tijd. 

 

We hopen dat we u zo voldoende hebben ingelicht. Voor vragen of opmerkingen 

kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Henno Koelewijn 

(Directeur Kindcentrum Koningin Juliana) 

 

 


