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Aan alle leerlingen, ouders en verzorgers van ’t
Partoer, groepen 6, 7 en 8,
Dinsdag 30 november hebt u van ons een brief
gekregen over de nieuwe corona-maatregelen op
school. We konden u nog geen informatie geven
over zelftesten omdat die informatie nog niet
beschikbaar was. Sinds vanmiddag 14.00 uur wel.
Vanaf maandag 6 december ontvangen alle
basisscholen een eerste voorraad zelftesten voor
leerlingen in groep 6, 7 en 8. Voor de
kerstvakantie krijgen we een tweede voorraad.
Hiermee kunnen leerlingen twee keer per week
thuis een zelftest doen.
Thuis testen
• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 doen twee keer
per week een zelftest. Dit wordt thuis gedaan.
En dat mag met hulp van ouders of andere
verzorgers. Dit geldt ook voor alle leraren.
• Als de test positief is gaat de iedereen in het
gezin/huisgenoten in quarantaine. Neem dan
contact op met de GGD voor een PCR-test.
• Als de PCR-test negatief is kan de leerling naar
school.
• Zelftesten hebben geen zin als uw kind
klachten heeft. Dan is een PCR-test
noodzakelijk. Een zelftest is dus geen
vervanging van milde verkoudheidsklachten.
• De testen zijn echt bedoeld voor onze
leerlingen. Niet voor familieleden of
huisgenoten.
Vanaf maandag kunnen wij dus een levering
verwachten. De exacte datum is nog niet bekend.
Zodra de eerste levering op school is krijgt u van
ons weer een mail. Wij geven de zelftesten
vervolgens met de leerlingen mee naar huis. We
snappen heel goed dat dit best een heikel
onderwerp is: kinderen twee keer in de week een

wattenstaaf in de neus stoppen is nou niet
bepaald de leukste bezigheid. De zelftesten zijn
niet verplicht. Wij adviseren het u en de leerlingen
wel dringend. Wij zullen dit ook op deze manier
met de leerlingen bespreken.
Waarom testen
We zijn van mening dat de testen een bijdrage
leveren aan de veiligheid op school. We hebben
hier al goede ervaringen mee. De afgelopen
weken hebben nogal wat kinderen vrijwillig
zelftesten gedaan. Sommige bleken inderdaad
positief te testen. Op deze manier is wellicht
verspreiding onder leerlingen voorkomen. En kon
iedereen naar school. Het Ministerie van
Onderwijs heeft instructievideo’s, flyers en
voorbeeldbrieven voor ouders of verzorgers
gemaakt. Deze informatie is terug te vinden
op https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zel
ftesten/hulp-bij-zelftesten/ en op onze schoolsite
www.obspartoer.nl/corona
U hoeft ons niet te laten weten dat u een test
hebt afgenomen of dat een test negatief is. We
willen het natuurlijk wel weten als de zelftest
positief is. Dan kan uw kind namelijk niet naar
school komen. Als er veel positieve zelftesten in
een klas zijn is dat voor ons reden om extra
waakzaam te zijn.
Wij hopen u voorlopig hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd
bij de directie terecht.
Met vriendelijke groet,
Namens Team Partoer,
Karel Beke, directeur.

