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Agenda
3 dec
9 dec
23 dec

Sinterklaas op De Schakel
GGD Spreekuur (verpleegkundige)
MR vergadering
Kerstviering
(leerlingen ’s middags vrij)

Corona en continuering onderwijs
De huidige stand van besmettingen van het coronavirus vraagt om strengere maatregelen. Ook voor
het primair onderwijs heeft het ministerie van
onderwijs per direct nieuwe maatregelen
afgekondigd.
Wanneer blijven kinderen thuis
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts,
benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij
twijfel blijf je thuis.
De beslisboom op de 2de pagina van dit Schakeltje
kan gebruikt worden om te bepalen of uw kind wel
of niet naar school kan.
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact
is besmet is met het coronavirus, gaan alle
huisgenoten in quarantaine. Dit geldt dus ook voor
kinderen van de basisschool.
Testen bij kinderen
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt
dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit
verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is
van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of
het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bronen contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een
uitbraakonderzoek.

Ouders niet meer in school
Ouders en/of verzorgers komen niet in de school.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van
elkaar. Daarnaast moeten ook vieringen (zoals
Sinterklaas en Kerst) zonder ouders/verzorgers
plaatsvinden.
Geen vervanging
De actuele situatie waarin corona-besmettingen
toenemen, heeft ook invloed op onze school.
Vooralsnog is het ons nog steeds gelukt om alle
groepen dagelijks te kunnen ontvangen, zodat
fysiek onderwijs mogelijk bleef.
Toch kunnen we dit niet blijven garanderen. Ook
voor de groepsleerkrachten gelden strengere
quarantaine-regels. Dus naast reguliere ziekte zijn
vanwege de quarantaine-regels steeds vaker
leerkrachten afwezig. Omdat invalkrachten niet
beschikbaar zijn, kan het gaan voorkomen dat we
klassen naar huis moeten sturen.
Wij zullen dit altijd een dag van tevoren kenbaar
maken, zodat u niet ’s ochtends vroeg wordt
overvallen door een dergelijk bericht.

Kindermonitor 2021
De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar
kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Het onderzoek gaat
over hun gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en
omgeving. Dit jaar vraagt de GGD ook naar de
gevolgen van de coronatijd. De resultaten van het
onderzoek gebruikt de gemeente voor het lokale
gezondheids- en jeugdbeleid. De gemeente zorgt
voor goede plannen en voorzieningen voor
kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders de
vragenlijst invullen, hoe beter!
Wilt u ook mee doen aan dit onderzoek? De
vragenlijst is in te vullen via
www.kindermonitor.nl/ggdgz. Dit duurt 10-15 min.
Alvast heel erg bedankt!

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de
uitslag bekend is. Het gaat bij klachten om een
GGD-test, dus geen zelftest.
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