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Beleid bij neusverkoudheid
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen die klachten heeft die bij
COVID-19 passen, thuisblijven.
Voorheen mochten kinderen met een snottebel gewoon naar school, dat is nu niet meer het
geval. We merken dat er steeds meer kinderen verkouden zijn. Volgens de richtlijnen van de
RIVM mogen kinderen die verkouden zijn niet naar school komen. Het is echt belangrijk dat
uw kind thuisblijft als uw kind verkouden is. Zodra de verkoudheid over is mag uw kind weer
naar school. We willen u dan ook vragen hier echt alert op te zijn.
De GGD stelt vast dat kinderen van 4 t/m 12 jaar met klachten niet naar school of naar de
voorschoolse- en buitenschoolse opvang mogen en thuis moeten blijven. Dit geldt zowel bij
milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als bij zware klachten (veel
hoesten, koorts of benauwdheid).
Uitgezonderd zijn kinderen die:
· af en toe hoesten;
· bekende chronische luchtwegklachten hebben;
· bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij
de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.

LET OP: Mijnschoolinfo over naar Social schools
Tot 1 maart hebben we gewerkt met Mijnschoolinfo. Inmiddels zijn we overgegaan op Social
Schools. Het is belangrijk dat u met de koppelcode die u toegezonden is, u aan gaat melden.
Social schools is een app die u kunt downloaden op uw telefoon maar u kunt ook naar de
site socialschools.nl
U kunt met uw koppelcode via de app of de site een account aanmaken. Als u meerdere

kinderen bij ons op school hebt, maakt u met de eerste koppelcode een account aan en de
koppelcodes van uw andere kinderen kunt u koppelen aan het gemaakte account.

Gymlessen
We zijn blij dat de kinderen weer bewegingsonderwijs krijgen. We maken op dit moment
geen gebruik van de kleedkamers en de kinderen gymmen in de normale kleren. Wel willen
we u vragen om uw kind gymschoenen mee te geven op de dagen dat ze gymles hebben.
Ook willen we vragen of de oudere kinderen een roldeodorant mee kunnen nemen.
Hieronder kunt u zien op welke dag uw kind gym heeft.

Groep
Groep 1a, 1b, 2a en 2b
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7a en 7b
Groep 8

Gymdag
Maandagochtend en woensdagochtend
Donderdagochtend en vrijdagochtend
Maandagmiddag en donderdagochtend
Maandagmiddag en dinsdagochtend
Dinsdagmiddag en donderdagochtend
Dinsdagmiddag en donderdagochtend
Dinsdagochtend en donderdagmiddag
Dinsdagochtend en vrijdagochtend

CITO-M toetsen
Van 2 t/m 19 maart worden de CITO-M toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 7. De
resultaten zullen worden meegenomen in de rapporten.

Rapporten en rapportgesprekken
De rapporten gaan mee op 29 maart. Op woensdag 31 maart zullen de rapportgesprekken
via Teams plaatsvinden. Tegen die tijd krijgt u hier meer informatie over.

Mondkapjes
We willen u vragen om tijdens het brengen en halen van uw kind(eren) rond de school een
mondkapje te dragen. Het blijkt lastig om de 1,5 m afstand tussen ouders altijd aan te
houden.

Halen en brengen
De ouders van de kleuters mogen het plein op om hun kind tot aan de trap te brengen maar
we vragen u om met 1 ouder het kind te brengen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen
zoals gebruikelijk aan de voorkant van de school het plein op. Ouders mogen hier niet op
het plein komen. Alle kinderen van groep 6 t/m 8 die alleen naar school mogen komen
wordt verzocht dat ook te doen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het niet te druk wordt.

Veiligheid op de stoep/ niet parkeren
We merken helaas weer dat er veel ouders de auto op de stoep parkeren. We willen u
vragen uw auto in een parkeervak te zetten en niet op de stoep te parkeren. Daarmee
zorgen we er met elkaar voor dat het veilig blijft rondom de school. Nu zorgt dit voor
onveilige situaties en dat willen we graag voorkomen. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Verjaardag en traktaties
Als uw kind jarig is, besteden we daar natuurlijk aandacht aan. Er is een kaart voor de jarige
en we zingen voor de jarige. Helaas mag er nog niet getrakteerd worden.

Vragen en informatie
Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687.
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Mijnschoolinfo contact
opnemen met de leerkracht.

