
Amsterdam, 25 september 2020 

 

Aan: alle ouders 

Onderwerpen:: Corona actualisering 

   Vertrek Veroon Hertzberger 

   Vervanging groepsleid(st)ers bij ziekte en afwezigheid 

    Brugafsluiting  

 

Beste ouders,  

 

Gezien de actuele stand van zaken in verband met het toenemen van de Corona besmettingen, 

willen wij graag nog even de puntjes op de i zetten. Vooral wat betreft de schoolafspraken ten 

aanzien van Corona. In de bijlage vindt u het bijgewerkte RIVM Corona protocol toesturen. 

Zoals u vast gehoord heeft mogen de  kinderen volgens de nieuwe richtlijnen bij 

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of  keelpijn), of bekende 

hooikoortsklachten naar school. Kinderen die meer dan incidenteel hoesten mogen niet naar 

school. Zie het bijgewerkte RIVM protocol in de bijlage. (Paragraaf 3 thuisblijf- regels en 

gezondheid) 

Echter na alle risico’s op een rij gezet te hebben zijn wij van mening dat kinderen die 

verkoudheidsklachten hebben, hoesten niezen en/of keelpijn, toch het best thuis kunnen blijven. 

Wij willen er alles aan doen om het team zoveel mogelijk te beschermen om niet zelf verkouden 

te worden. Immers de juf of meester mag niet naar school met verkoudheidsklachten, ook al zijn 

zij mild en moeten getest worden. Dat betekent dat wij wanneer er geen vervanging is voor een 

groep kinderen, de hele klas naar huis sturen. Als we moeten kiezen tussen het thuisblijven van  

individuele kinderen of het naar huis moeten sturen van een hele klas is de keus snel gemaakt. 

Wanneer een kind tijdens onder schooltijd meer klachten krijgt of ziek wordt dan bellen wij de 

ouders op en moet uw kind worden opgehaald. 

Hoewel wij ons natuurlijk realiseren dat de impact van deze maatregel groot is, is het grote 

belang hierin doorslaggevend. Wij hopen dat u dit begrijpt. 

  

Ook bij ons op school merken wij een toename van positief geteste ouders. Dit is vanzelf heel 

vervelend voor de betrokken mensen en de directe omgeving. Maar tegelijkertijd betekent het 

ook dat de besmettingskansen op school kunnen toenemen wanneer wij ons niet allemaal 

houden aan de afgesproken richtlijnen hierover. 

Daarom zetten wij graag de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje over het wel of niet 

aanwezig mogen zijn van uw kind of kinderen op school: 

 

Voor kinderen op de basisschool geldt dat zij thuisblijven: 

 •  als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde 

klachten;  

•  als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  

•  als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 

 



• Kinderen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) 

hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact 

opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen 

uiteraard getest worden. 

 

Positief getest? 

 •  Wanneer een kind positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 

uitzieken. Een kind mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 

uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels   

•  Als iemand in het huishouden van een kind koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 

heeft, blijft het kind ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van 

de uitslag blijft het kind thuis. 

 •  Als iemand in het huishouden van een kind getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, moet het kind 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 

 •  Als het kind geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de 

bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.De GGD licht dit toe. Zie voor meer 

informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden doen wij een zeer dringend beroep op u 

om zich aan bovenstaande afspraken te houden. Bij twijfel kunt altijd contact opnemen met de 

school voor overleg. 

 • Er zijn nieuwe afspraken in de maak tussen schoolleiding en GGD over het bron- en 

contactonderzoek. In de toekomst zal de schoolleiding hier een rol in gaan spelen. Met als doel 

dat de gezondheid beter in de gaten gehouden kan worden.Voor nauwe contacten (langer dan 

15 minuten binnen anderhalve meter aanwezig geweest te zijn) geldt de volgende regel: de 

positief bevonden persoon informeert zelf zijn contacten. Deze moeten dan thuis in quarantaine, 

gedurende tien dagen vanaf het contactmoment. 

 

Inmiddels wordt binnen het team weer druk gewerkt aan onderwijspakketten voor kinderen die 

langere tijd thuis moeten blijven, of door een verkoudheid of doordat een huisgenoot Corona 

heeft. Echt zieke kinderen hoeven dit natuurlijk niet te doen, dan is eerst beter worden 

belangrijk. Op dit moment verzorgen wij op individuele basis de thuiswerk pakketjes, in overleg 

met de juf of meester van uw kind. Uw kind kan nu natuurlijk al sowieso thuiswerken met de 

oefenweb applicaties zoals : Rekentuin, Taalzee, Taalblobs, en Words and Birds. 

Daarnaast is het belangrijk dat uw kind iedere dag leest. 

Een verhaal schrijven over wat je meemaakt thuis is ook een optie! 

 

Vertrek Veroon Hertzberger/ vervanging bij ziekte 

Op dit moment hebben wij nog de luxe van een paar collega’s, waaronder Veroon Hertzberger,  

die bij vervanging in te zetten zijn, alhoewel dat vanzelf ten koste gaat van andere 

werkzaamheden die belangrijk zijn op onze school. Na de herfstvakantie verandert dit, helaas.  

Veroon Hertzberger gaat weer naar Ghana voor een aantal maanden. Wij gunnen haar dat van 

ganser harte! Voor ons valt er echter, naast het gemis van Veroon zelf, ook een belangrijke 

schakel weg, binnen de school. Natuurlijk doen wij er nu alles aan om goede vervanging te 

vinden. Helaas is dat heel moeilijk in deze tijd van het leraren tekort. 



Mocht u iemand weten dan  horen wij dat graag!. 

 

Brugafsluiting: 

De komende week zijn de ophaalbruggen aan de Grote Bickersstraat/ Zandhoek en de 

Zoutkeetsgracht/ Zandhoek afwisselend afgesloten. In de ochtend vanaf 9.00 uur gaan de 

bruggen dicht. De kinderen kunnen ‘s morgens dus de gewone route naar school aanhouden. In 

de middag zult u, afhankelijk waar u woont, een ander route moeten nemen. Bij iedere brug 

staan borden met de sluitingstijden!  

Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige kinderen betekent dat het niet wenselijk is dat 

zij zelfstandig naar huis gaan. Wilt u dit aan de juf of meester van uw kind laten weten? Dan 

houden wij er met het naar huis gaan rekening mee. 

De BB kinderen en broertjes en zusjes uit de MB en OB worden om 14.45 u opgehaald, de MB 

en OB kinderen worden om 15.00 uur opgehaald. 

Wij verzoeken u met klem om op tijd te zijn en direct naar huis te gaan.  

Nogmaals: speelafspraken worden van te voren thuis gemaakt en niet pas bij het ophalen van 

uw kind. 

Gaat uw kind naar de BSO, wilt u dan bij ziekte of anders, de BSO inlichten? Nu verliezen de 

leid(st)ers van de BSO veel tijd bij het vertrek van school, doordat zij vaak niet weten of ze nog 

moeten wachten op een kind of niet. 

In het kader van het beperken van een mogelijke Corona besmetting is het van het grootste 

belang dat u en uw kind direct naar huis gaan. Hoe jammer ook, gesprekken onderling tussen 

ouders en/of ouders/groepsleid(st)ers buiten op straat of op het plein zijn momenteel niet aan 

de orde. 

Wij kunnen u verzekeren dat wij deze contacten ook erg missen. 

 

Een goed weekend,  

 

Mede namens het team,  

 

Ruth Bekker 

Caroline Geerke 


