
 

 

 

 

 

Aan alle ouder(s), verzorger(s) van de 
SSBA-scholen 

 

Oude Wetering, 19 februari 2021 

Onderwerp : Dank voor uw flexibiliteit en verkracht 
Kenmerk : 2021006AB 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Inmiddels zijn we alweer bijna twee weken verder sinds de scholen op 8 februari weer open gingen.  
Wij hebben na bijna twee weken ook meer zicht gekregen op de consequenties van de extra maatregelen. 

Eén van conclusies is dat het aantal groepen dat in quarantaine moet ‘gelukkig’ beperkt blijft.  
Een andere conclusie is dat er tot nu toe geen sprake is van besmettingen via school. Daar zijn wij 
natuurlijk heel blij mee, maar het is iedere keer weer spannend wat de dag brengen zal.  
Nog een conclusie is het feit dat we heel vaak te maken hebben met onduidelijkheid wat wel en wat niet 
mag. Aan de ene kant hebben we te maken met de regels vanuit het ministerie, aan de andere kant met 
de regels vanuit de GGD. Daartussen zit heel veel ruis. En dan hebben we ook nog te maken met de wet 
op de privacy (AVG). 

De scholen proberen zich zo goed als het kan aan de regels te houden. Dat betekent ook dat de scholen 
maatregelen moeten nemen die niet leuk zijn, zoals het naar huis sturen van de leerlingen en het strikt 
bewaken dat leerlingen de tijd in quarantaine blijven zoals bepaald is door de regering. Daarbij gaat het 
niet om het eens of oneens zijn met de maatregelen.  
Wij hebben ons daar gewoon aan te houden. 

Het allergrootste deel van de ouders van onze kinderen is heel flexibel en veerkrachtig en steunt ons 
enorm als we bepaalde maatregelen moeten uitvoeren.  
Daar zijn wij heel dankbaar voor. 
Wij zien ook dat ouders soms niet doorgeven of hun kind positief getest is. Ook zien we soms dat ouders 
de quarantaine regels niet volgen.  
Deze ouders vragen we vriendelijk, maar met klem: Houd u alstublieft aan de regels. Voorkom onnodige 
risico’s voor andere kinderen en hun gezinnen en onze leerkrachten. 

Maar nogmaals, deze brief is vooral bedoeld om u als ouders te bedanken voor uw flexibiliteit, uw 
veerkracht en uw steun. 

Rest ons nog om u een fijne vakantie toe te wensen. 

Met vriendelijk groet, 

Namens alle directeuren, 
Ariaan Bohnen, bestuurder SSBA 


