
 

 Zichthof 9-11 
 1445HC Purmerend 

 0299-640610 
 Info.hetparelhof@opspoor.nl 

 www.hetparelhof.nl 

Nieuwsbrief             februari 2022 
 

 

Inhoud 

• Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 

• Versoepeling coronamaatregelen in het onderwijs 

• Leer alles over geluk. Voor je kind én voor jezelf. (heutinkvoorthuis.nl) 
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Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 

Graag wensen wij u een fijne voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie heeft het team op 

maandag 28 februari en dinsdag 1 maart twee studiedagen. De kinderen zijn dan vrij. 

Onderstaand kunt u de nieuwe (versoepelde) richtlijnen lezen ten aanzien van het coronabeleid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joke Sibie en Ellen Scherpenzeel, directie a.i. 

 

 
Versoepeling coronamaatregelen in het onderwijs 

Nieuwsbericht | 17-02-2022 | 15:52 

De versoepelingen van de coronamaatregelen gelden ook voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Daarmee vervalt een groot deel van de huidige maatregelen. Het kabinet kiest ervoor om de 

versoepelingen in stappen in te voeren: het eerste deel gaat in per vrijdag 18 februari en het tweede 

per vrijdag 25 februari. 

Coronamaatregelen in het primair en voortgezet onderwijs 

De volgende regels blijven van kracht: 

• Voor alle leerlingen in het voorgezet onderwijs, leerlingen van groep 6, 7, 8 in het primair 

onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt het dringende advies twee keer 

per week thuis een preventieve zelftest te doen. Als de zelftest positief is, blijft de leerling of 

leraar thuis en laat zich testen in de GDD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of 

leraar naar school. Personen die in de afgelopen 8 weken positief zijn getest, hoeven geen 

zelftest te doen. 



 

 Zichthof 9-11 
 1445HC Purmerend 

 0299-640610 
 Info.hetparelhof@opspoor.nl 

 www.hetparelhof.nl 

• Leerlingen in het voortgezet onderwijs, leerlingen van groep 6, 7, 8 in het primair onderwijs 

en onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs dragen een mondkapje bij 

verplaatsing (in de gang), in ieder geval tot 25 februari.   

• Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test 

positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mogen 

ze naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te 

doen. 

• Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. 

De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld over quarantaine 

bij een grote uitbraak van het coronavirus. 

 
Meer informatie 
Meer informatie over de aanpak van het coronavirus in het onderwijs is te vinden op de website van 

de Rijksoverheid. U vindt hier ook Q&A’s en servicedocumenten voor het funderend onderwijs, met 

handvatten voor de uitvoering van de landelijke maatregelen COVID-19 op school. 

 

 

 
 

Leer alles over geluk. Voor je kind én voor jezelf. (heutinkvoorthuis.nl) 
 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leer-alles-over-geluk-voor-je-kind-en-voor-jezelf/page/1553/
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Belangrijke data 

Vakantie: 

21-02-2022 - 25-02-2022  Voorjaarsvakantie 

15-04-2022    Goede vrijdag 

18-04-2022    2e Paasdag 

25-04-2022 - 06-05-2022  Meivakantie 

26-05-2022 - 27-05-2022  Hemelvaart 

06-06-2022    2e Pinksterdag 

 

Roostervrij i.v.m. studiedagen leerkrachten: 

28-02-2022 -   studiedag leerkrachten 

01-03-2022     studiedag leerkrachten 

30-06-2022     studiedag leerkrachten 

01-07-2022     studiedag leerkrachten 

 

Roostervrij:  

25-05-2022     Voor Hemelvaart  tot 12 uur 

15-07-2022     Voor Zomervakantie kinderen vrij 

 

Agenda: 

08-02-2022 - 09-02-2022 NSCCT groep 4 en 6 

03-03-2022   Rapport mee 
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DE PURVAK 

 


