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Extra Nieuwsbrief 07-02-2021 

 
Geachte ouders/verzorgers 

Hierbij ontvangt u een extra  

nieuwsbrief over de situatie 
maandag i.v.m. het weer en aan-

gepaste richtlijnen neusver-
koudheid/ snottebellenbeleid. 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

We hadden zo graag onze leerlingen 
morgen willen ontvangen. 

Helaas hebben we moeten be-
sluiten dat de school morgen 

dicht is. 
 

Dit besluit hebben we genomen om-

dat veel leerlingen via vervoer over 
de weg op school moeten komen. 

De situatie morgen op de wegen zal 
nog te gevaarlijk zijn. 

Het taxibedrijf heeft ook al laten we-
ten dat zij morgen niet rijden. 

Er is morgen thuisonderwijs. 
 

Aangezien we vanaf morgen in 
aparte groepen moeten lesgeven 

onder de nieuwe maatregelen per 
klas is het niet mogelijk leerlingen 

op school op te vangen. Voor ons 
personeel is het namelijk ook niet 

zeker of ze wel op school kunnen 

komen. Mocht het morgen voor u 
een probleem opleveren dan kunt u 

ons dit mailen. 
We hopen dat dinsdag de wegen 

weer goed begaanbaar zijn. Morgen-
middag krijgt u daar bericht over via 

Klasbord en de mail. 
 

  
Beleid bij verkoudheid 

Wij hebben u eerder geïnformeerd 

over de maatregelen die vanaf 8 fe-

bruari gelden.  
 

Het Outbreak Management Team 
(OMT) heeft inmiddels ook het zoge-

heten snottebellenbeleid in een 
nieuw advies aangepast, vanwege 

de opmars van de Britse variant van 
het coronavirus.  

Eerder mochten kinderen van 4 tot 
12 jaar met lichte verkoudheids-

klachten wel naar school.  
Nu geldt dat kinderen tussen de 4 

en 12 jaar die naar het primair on-
derwijs gaan, en klachten hebben, 

vanaf maandag a.s. thuis moeten 

blijven. Zij worden dringend geadvi-
seerd zich te laten testen.  

 
Aan ouders/verzorgers wordt ge-

vraagd bij hun kinderen te letten op 
coronasymptomen, maar ook op 

verkoudheidsklachten zoals een 
loopneus, neusverkoudheid, niezen 

en keelpijn.  
Bij één of meerdere van deze symp-

tomen/klachten blijft het kind thuis.  
Kinderen hoeven niet thuis te blijven 

als ze af en toe hoesten of als ze be-
kende chronische luchtwegklachten 

zoals astma of hooikoorts hebben 

zonder koorts en benauwdheid. 
 

Thuisblijven  
Kinderen met klachten moeten 

thuisblijven in afwachting van hun 
testuitslag. Als die negatief is, mo-

gen ze weer naar school.  
U kunt ook besluiten om uw kind 

niet te laten testen, dan mag uw 
kind weer naar school als het 24 uur 

volledig klachtenvrij is.  
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Als een kind met milde klachten ze-

ven dagen na de eerste ziektedag 
nog steeds dezelfde klachten heeft, 

mag het ook weer naar school.  
Kinderen moeten wel thuisblijven als 

ze bij iemand in huis wonen die be-
smet is of die naast milde corona-

klachten ook koorts heeft en/of be-
nauwd is. 

 
 

LET OP: Wanneer een groep op last 
van de GGD in quarantaine moet, 

vanwege een besmetting van een 
van de kinderen of een personeels-

lid, dan gelden de instructies van de 

GGD.  
 

Wilt u meer weten kijkt u dan op 
https://lci.rivm.nl/langdurig-neus-

verkouden-kinderen 
 

 
Met vriendelijke groet,  

Annemieke van der Krift en Bianca  
de Zoete 

 
 

 


