
 

1 
 

 

Aan: de ouders van de leerlingen van de Mozarthof 

Van: Trix Stöve 

Betreft: Corona update 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof, 

 

Gisteren zijn we weer aan de slag gegaan nadat de school twee dagen gesloten is geweest omdat één 

van de leerkrachten positief is getest op Corona. Na een grondige schoonmaak waren wij – en de 

leerlingen – blij dat we weer aan de slag konden! 

Allereerst kan ik u vertellen dat het heel goed gaat met de betreffende collega. Zij ervaart nauwelijks 

klachten en doet nog veel werkzaamheden voor school vanuit huis. 

Gelukkig zijn haar partner en kinderen niet besmet met het virus. Zij zijn wel allemaal in quarantaine. 

 

Geen verdere verspreiding virus 

Verschillende collega’s, leerlingen en ouders van leerlingen hebben zich in de afgelopen dagen laten 

testen. Ook bij hen allemaal was de uitslag negatief. Er zijn dus geen verdere Corona besmettingen in 

de school zoals we nu hebben kunnen vaststellen. 

Het beleid voor het personeel is, dat zij zich al bij de minste klachten laten testen. Ouders die 

klachten bij hun kinderen waarnemen kunnen hun kind ook laten testen of uit voorzorg thuis 

houden. Wilt u dit doorgeven aan het klassenteam? 

Wij hopen en verwachten dat er geen verspreiding van het virus in de school plaatsvindt. 

Ik hou u natuurlijk op de hoogte hiervan. 

 

 

 



 

 

Kinderen met verkoudheidsklachten      

     

Van de GGD ontvingen wij onderstaande informatie; 

Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid 

aangepast. Kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid zonder 

koorts mogen naar het kinderdagverblijf of naar school, behalve als zij een contact zijn van een 

bevestigde coronapatiënt of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij corona. 

Gebaseerd op deze herziene RIVM-handreiking hebben wij ook onze ‘Handreiking 

verkoudheidsklachten bij kinderen 0-12 jaar’ aangepast. Deze treft u aan in de bijlage.  

Verder wijzen wij u nog op de RIVM-informatiebrief voor contacten van een positieve coronapatiënt 

in primair onderwijs en kindercentra.  Deze brief benoemt de leefregels voor kinderen als zij op de 

kinderopvang of op school in contact zijn gekomen met een coronapatiënt. Uiteraard zal de GGD in 

dat geval u ook met gerichte adviezen bijstaan.  

Voor overleg kunt altijd contact opnemen via het corona callcenter van de GGD: 035-6926400 

(dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur). 

 

Voortgang VSO 

Het kabinet neemt op 24 juni aanstaande een 

principebesluit over verdere openstelling van het 

voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Inmiddels 

gaan er vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs en 

de ouders stemmen op om na de zomervakantie alle 

scholieren weer normaal naar school te laten gaan.  

 

We hopen dus dat we na de zomervakantie op een veilige en verantwoorde manier weer allemaal 

tegelijk op school kunnen zijn. Ook hierover zal ik u zo spoedig mogelijk informeren. 

 

 

Met een hartelijke groet en blijf gezond! 

 

Trix Stöve  


