
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 22 november 2021 
 
 

 

Geachte ouders,  

  
Vandaag is gebleken dat helaas meerdere leerlingen uit klas bk1c, kgt1j, gth1m, hv1p, de 
klas van uw zoon of dochter, positief getest zijn op corona. De GGD heeft ons daarom een 
quarantaine-advies gegeven voor deze klassen, op basis van een uitbraakonderzoek. Dat 
advies volgen we uiteraard op. Hieronder kunt u lezen welke gevolgen dat voor uw kind heeft.  
  

Een klas in quarantaine  
Vanaf dinsdag 23 november zijn er alleen online lessen voor klassen bk1c, kgt1j, gth1m, 
hv1p 

1. Leerlingen die niet beschermd zijn tegen corona, ondergaan een PCR-test op 

zaterdag 27 november. (De ouders maken daarvoor zelf een afspraak bij de GGD via 

0800-1202.)   

2. Op maandag 29, dinsdag 30 november, woensdag 1 en donderdag 2 december 

worden de leerlingen die klachtenvrij zijn en een negatieve PCR-testuitslag hebben, 

weer op school verwacht.  

3. Wie niet beschermd is tegen corona en op 20 november een positieve PCR-

testuitslag kreeg, blijft thuis tot en met 2 december.   

4. Vanaf vrijdag 3 december worden er geen online lessen meer gegeven aan de 

klassen bk1c, kgt1j, gth1m, hv1p 

  

De meest voorkomende klachten bij COVID-19  
• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)  

• Hoesten  

• Benauwdheid  

• Verhoging of koorts  

• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)  

  

Wanneer ben ik beschermd tegen corona?  
Je bent voldoende beschermd tegen een (nieuwe) coronabesmetting als je:  

• 14 dagen of langer geleden een 2e prik hebt gehad met het vaccin van AstraZeneca, 

Pfizer of Moderna, of  

• 14 dagen of langer geleden 1 prik hebt gehad met een van deze vaccins en daarvoor 

heb je corona gehad, of  

• 28 dagen of langer geleden 1 prik hebt gehad met het vaccin van Janssen, of  

• binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona hebt gehad.  

Wat houdt dat in, in quarantaine gaan als je niet beschermd bent tegen corona?  
• Tijdens de quarantaine blijf je thuis. Je mag niet naar school of deelnemen aan 

groepsactiviteiten, zoals sporten. Je mag wel in de tuin of op het balkon komen.  

• Je hebt geen contact met mensen van buiten het huishouden. Probeer 1,5 meter 

afstand te houden van huisgenoten.  
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• Ontvang geen bezoek thuis.  

 Wanneer blijf je thuis?  
Je blijft altijd thuis als je klachten krijgt die op corona lijken. Maak dan meteen een 

testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Het is belangrijk dat je je zo snel mogelijk laat testen.  

Hygiëne is belangrijk!  
• Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval:  

• na hoesten en niezen;  

• nadat je op het toilet bent geweest;  

• voor het (bereiden van) eten.  

• Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek, of hoest in de plooi van je elleboog.  

• Gebruik een zakdoek maar 1 keer, gooi de zakdoek na gebruik weg, en was daarna je 

handen.  

Tot slot  
Met de medewerking van u en uw zoon of dochter hopen we op deze manier de verdere 

uitbraak van corona te kunnen beperken. Wilt u daarom de inhoud van deze brief met uw 

zoon of dochter bespreken?   

  
We wensen iedereen veel gezondheid toe!  

  
  
  
Met vriendelijke groet,  

mede namens teamleider K. (Karin) Janssen-Knabben en D. (Daan) Vellinga,  

  
 
  
S.M. (Sietse) Hoogeboom  

manager onderwijs  

T: 040-207 4752    

E:  s.hoogeboom@sgweredi.nl  
 
 
 
 
 


