
 

 

 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 19 maart 2021 

 

 

Geachte ouders / verzorgers, 

We werken al enkele weken met een rooster waarbij leerlingen de ene week 2 en de andere week 3 

dagen op school zijn. Dat gaat goed. Het is niet te druk op school waardoor we met z’n allen in staat 

zijn om de maatregelen goed na te kunnen leven.  

De laatste weken hebben we te maken gehad met een aantal besmettingen van leerlingen. Het gaat 

om leerlingen die op het moment van besmetting al even niet op school waren. Dit is met de GGD 

besproken, zij geven aan dat er in al deze gevallen geen verdere maatregelen nodig zijn. 

Gelukkig zijn er nog geen besmettingen bij medewerkers vastgesteld, wel komt het soms voor dat 

ook zij getest moeten worden. Dit kan leiden tot lesuitval. 

Vergeleken met enige tijd geleden is er wel iets veranderd. Als er sprake is van een besmetting, dan 

moeten we als school zelf het bron- en contactonderzoek doen omdat de GGD dat niet in alle 

gevallen kan. Dit betekent dat de school u kan bellen om een aantal vragen te stellen om na te gaan 

of er naar aanleiding van een besmetting extra maatregelen genomen moeten worden. 

We benadrukken nogmaals dat het belangrijk blijft om bij klachten thuis te blijven en uw kind dan te 

laten testen. 

Voor nu wachten we het moment af waarop we de school verder open kunnen stellen en uw kind 

weer volledig naar school kan. Met u hopen wij dat dit op zeer korte termijn het geval zal zijn. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben neem dan contact met ons op. Dit kan per 

mail info@rijzert.nl. Kijk ook regelmatig op onze website – www.rijzert.nl - nieuwe ontwikkelingen of 

afspraken worden hier vermeld.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

E. Bakers 

Directeur de Rijzert 
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