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Beste leerlingen, ouders en medewerkers, 

 

(Om iedereen zo volledig mogelijk te informeren herhalen wij soms mededelingen. Daar staat dan “geen 

verandering” achter.) 

 

Sneltesten (geen verandering) 

Wij hebben bericht gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat wij 

binnenkort sneltesten op school geleverd krijgen. Met deze sneltesten kunnen scholen snel de omvang van 

een mogelijke besmetting in beeld brengen en op maat maatregelen te treffen. Uiteraard mag een school 

niet zo maar sneltesten afnemen. Wij zijn in afwachting van het testprotocol. Zodra deze beschikbaar is, 

zullen wij de daarin beschreven stappen met jullie delen. 

 

Positief getest (nieuw) 

Deze week hebben we vijf positief geteste leerlingen en één positief geteste medewerker. 

 

Ziek geworden (geen verandering) 

Mocht een leerling ziek zijn geworden en is er een verdenking van corona dan verzoeken wij de ouders 

dit te melden aan de coach van de leerling en ook aan mevrouw Willy Traa (w.traa@de-breul.nl). 

Is een leerling ‘gewoon’ ziek, dan kunnen de ouders op de gebruikelijke wijze ziek melden, telefonisch  

’s morgens vanaf 8.00 uur naar 030-6915604.  

 

Beslisboom (geen verandering) 

De beslisboom van 14 oktober 2020 gebruiken we nog wel, maar er is wel een wijziging met betrekking 

tot het testen. 

 

School bereikbaar? (geen verandering) 

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Wij hopen dat vragen van ouders vooral 

per mail gesteld gaan worden. De teamleiders en afdelingsmanagers zijn per mail bereikbaar.  

 

School open? (geen verandering) 

De school is open van 8.00 uur tot 17.30 uur maar de toegang is beperkt tot het eigen personeel en de 

leerlingen die op school moeten zijn. Wij vragen de leerlingen om na schooltijd direct naar huis te gaan. 

 

Volgende bericht? 

Het volgende bericht is op donderdag 22 april 2021. Indien nodig melden wij ons eerder. 

Voor leerlingen (en ouders) stuur ik ook updates via Instagram: @rectordebreul. 

 

Namens de schoolleiding, 

 

Blijf gezond! 

 

Ferry Brokers, rector/bestuurder

 

         Update corona 
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               ouders, leerlingen en medewerkers 
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