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Agenda
23 nov
26 nov
3 dec
9 dec

Pyjama zingen (onderbouw)
Pietentocht groep 1 t/m 4
Maandsluiting groep 3a en 3b
Sinterklaas op De Schakel
GGD Spreekuur (verpleegkundige)
MR vergadering

Corona-maatregelen
Met de oplopende besmettingen wordt vaak
gevraagd welke regels in het primair onderwijs nu
gelden. Uiteraard volgt vanavond nog een
persconferentie, maar het lijkt erop dat de regels
binnen het basisonderwijs gelijk blijven. Er wordt
hierbij verwezen naar de basismaatregelen. Maar
wat zijn deze ook al weer:
• Blijf thuis bij klachten passend bij het
coronavirus of ga direct naar huis bij het
ontstaan van klachten gedurende de dag en laat
je testen. Kinderen met verkoudheidsklachten
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn) mogen naar school.
Zie op de 2de pagina van dit Schakeltje de
beslisboom, waarmee zelf bepaald kan worden
of leerlingen naar school kunnen of thuis moeten
blijven.
• Kinderen die groeps- of klasgenoot zijn van een
persoon met corona op school of kinderopvang
hoeven niet meer in quarantaine, ongeacht of
deze persoon een kind of medewerker is. Dit
betekent dat alle klas- en groepsgenoten van
een persoon met corona naar school en opvang
kunnen.
Deze kinderen en hun ouders worden wel
geïnformeerd over de besmetting in de klas of
groep. Zij krijgen het advies om bij klachten, ook
bij milde verkoudheidsklachten, thuis te blijven
en zich te laten testen bij een GGD-teststraat.

• Voor kinderen die huisgenoot zijn van een
persoon met corona of buiten de opvang of
school nauw contact zijn geweest van een
positieve leerling, bijvoorbeeld als ze bij deze
leerling thuis hebben gespeeld of gelogeerd,
geldt wel het advies om in quarantaine te gaan
en te testen op dag 5 (tenzij ze immuun zijn).
• Iedereen wast regelmatig zijn of haar handen en
hoest en niest in de elleboog. Handen wassen
gebeurt in ieder geval bij aankomst op school, na
het binnenkomen van buiten, voor het
(klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na
contact met dieren en bij vieze of plakkerige
handen. Een alternatief voor handen wassen
met water en zeep kunnen reinigingsdoekjes
voor de handen zijn.
Een besmetting bij een (jong) kind heeft weinig of
geen gevolgen voor het kind zelf en ook weinig of
geen gevolgen voor de epidemie in het algemeen
doordat de omgeving grotendeels is gevaccineerd.
Daarom is begin dit schooljaar de maatregel om een
hele groep in quarantaine te zetten en daarmee het
onderwijs te onderbreken vervallen.
Zoals we hiervoor al schreven zijn dit de regels zoals
ze op het moment van schrijven gelden. Wellicht
zien zaken er na vanavond weer anders uit. Bij grote
veranderingen zullen wij u hierover uiteraard tijdig
informeren.

Sinterklaas
De gezellige Sinterklaastijd
staat weer voor de deur.
Wij willen alvast een paar
belangrijke zaken/data
met u delen; Op
dinsdagavond 23
november is het pyjama
zingen voor groep 1 t/m 4. Hierover komt
binnenkort wat meer informatie. Op vrijdag 19
november zullen wij het niveaulezen in de
Sinterklaastijd anders invullen. Bent u deze dag
leesouder dan komt dat op deze dag te vervallen.
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