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We zien helaas dat het aantal Covid patiënten op ons 

eiland niet stabiliseert of daalt. Wij zien ook dat 

steeds meer scholen ermee te kampen krijgen. Zowel 

leerkrachten als kinderen op Aruba zijn de laatste 

weken positief getest. Wij willen er alles aan doen 

om de veiligheid van onze kinderen, collega’s en 

ouders te waarborgen. Daarom hebben wij 

vanmorgen weer contact gehad met JGZ en dit is 

wat ons op dit moment wordt aangeraden: 

 

*Zieke kinderen thuis houden. Bij twijfel overlegt u met de huisarts. School kan 

niet bepalen of een kind wel/niet ziek is. 

*Heeft uw kind Covid gerelateerde symptomen, dan minimaal 7 tot (wenselijk) 14 

dagen thuishouden in quarantaine. Overleg met de huisarts. 

*Is iemand uit het gezin positief getest, dan blijft het kind minimaal 7 tot 

(wenselijk) 14 dagen in quarantaine, nadat de laatste persoon in het gezin negatief 

en dus genezen is verklaard. 

*Quarantaine betekent Niet het huis uit; dus ook niet naar school, naar de 

supermarket of bij vriendjes thuis!! 

*Iedereen met covid symptomen moet testen. Bij kinderen onder de 12 gaat dit in 

overleg met de huisarts. 

*Eén iemand in het gezin is positief getest; die moet in isolatie. Alle andere leden 

van het gezin zijn risico personen en gaan in quarantaine.  

*Wacht iemand in het gezin op testresultaat, dan mogen de kinderen uit dat gezin 

ook nog niet naar school. Bij negatief resultaat wel meteen weer naar school. 

*Blijf de school op de hoogte houden van ziekte in het gezin.  

*Per geval zullen wij in overleg met ons schoolbestuur en DVG beslissen of een hele 

klas/school naar huis moet. 

 

 



 
 

*Blijf zoveel mogelijk thuis (logeren of spelen bij vrienden NIET aangeraden). 

*Blijf de adviezen v.w.b. de hygiene volgen (handen wassen/handsanitizers). 

*Mondkapjes en/of faceshields blijven vereist bij volwassenen en aangeraden bij 

(grote) kinderen, indien contact met anderen niet vermeden kan worden. 

 

De klassenleerkracht zal regelmatig schoolwerk meegeven en minimaal 1x in 

de week persoonlijk contact houden met 

leerlingen in quarantaine/isolatie. Dit gebeurt via 

Google Meet/Hangouts.  

 

Vandaag of morgen geven wij alle nodige 

schoolmaterialen mee naar huis. Mocht er 

onverhoopt een nationale lockdown komen, dan 

zijn wij voorbereid en heeft iedereen zijn/haar 

spullen al. Wij verzoeken ouders erop toe te zien 

dat genoemde spullen elke dag wel weer op 

school zijn. Let u er a.u.b. ook op, dat de spullen 

netjes verzorgd blijven? Het gaat om dure 

boeken die u zou moeten vergoeden, als die 

beschadigd worden. 

 

Van de week zijn er ook luizen geconstateerd bij de 

kleuters. Alle hoofdjes worden deze week gecontroleerd 

en u krijgt een brief, indien bij uw kind luizen/neten zijn 

geconstateerd. Bij levende luizen worden ouders meteen 

gebeld om het kind op te halen.                                                                       

Preventief vragen wij ouders om er een gewoonte van te 

maken om wekelijks de haren te controleren en te 

behandelen waar nodig is. Constateert u luizen/neten bij 

uw kind, dan graag doorgeven aan de klassenleerkracht.  

Wist u dat luizen juist van schone haren houden? 

Misschien dat het helpt als u regelmatig gel of lotion in 

het haar doet. 

Samen kunnen wij voorkomen dat deze ongewenste 

‘bezoekers’ steeds bij ons op school komen. 

           

          



 
 

Wij verzoeken alle ouders die het schoolgeld nog niet op de schoolrekening hebben 

gestort, om dit z.s.m. te doen. (SPCOA ouderbijdrage RBC Bank # 40120381. 

Vermeld naam van het kind en de klas). 

Wij kregen de vraag, of het schoolgeld gehalveerd zou worden, omdat de leerlingen 

nu maar 50% van de tijd op school zijn. Een goeie vraag☺☺☺. Helaas blijven onze 

rekeningen hetzelfde en houden ELMAR en WEB geen rekening met halve klassen. 

Ook hebben wij voor alle leerlingen hele werkboeken, schriften, schrijfgerei, 

knutselmateriaal etc. besteld en betaald. En………. onze juffen en meesters werken 

harder dan normaal. 

 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 

Wij wensen iedereen een veilige, fijne, gezegende 

week toe. 

 

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                             

Schoolhoofd Mon Plaisir  


