
Doorwerth, 24-9-2021

Beste ouders, verzorgers,

De coronamaatregelen voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en het primair
onderwijs zijn verder versoepeld. Uitgangspunt is dat kinderen zoveel mogelijk fysiek
onderwijs volgen of naar de opvang kunnen. Hieronder lezen jullie wat de GGD aan ons
heeft gecommuniceerd.

Geen automatisch quarantaineadvies meer
Vanaf 20 september krijgt bij één besmetting niet de hele groep automatisch een
quarantaineadvies. Vanaf nu mogen andere kinderen weer gewoon naar de school of de
opvang. Wel geldt voor deze kinderen het advies om de daaropvolgende 10 dagen goed op
de gezondheid te blijven letten. Bij (milde) coronaklachten blijven kinderen thuis en laten ze
zich testen bij de GGD. Let op: laat de test altijd door de GGD uitvoeren. Een zelftest thuis is
niet voldoende.

Veranderingen in het quarantainebeleid
In deze situaties krijgt een kind wél een quarantaineadvies:
• Het kind is huisgenoot van een besmet persoon
• Het kind is in de privésfeer een nauw contact geweest van een besmet persoon.
Bijvoorbeeld bij het samen spelen of het bij elkaar logeren. In ons advies is soms maatwerk
mogelijk
• Bij een uitbraak (meerdere coronabesmettingen) in de groep. Let op: het advies van de
GGD is altijd maatwerk. Samen met school bepaalt de GGD of een quarantaineadvies voor
alle kinderen nodig is.

Voor medewerkers blijft het algemene advies van kracht. Is een medewerker een nauw
contact van een besmet kind? Dan gaat de medewerker in quarantaine tot 10 dagen na het
laatste contact. Bij een negatieve GGD-test op dag 5 mag de medewerker eerder uit
quarantaine.

Veranderingen in het testbeleid
Kinderen krijgen vanaf nu geen testadvies meer na één besmetting in de klas. Alleen bij
(milde) coronaklachten blijven kinderen thuis en laten ze zich testen bij de GGD.
In deze situaties krijgt een kind wél een testadvies:
• Naast verkoudheidsklachten heeft het kind ook koorts, benauwdheid en/of hoestbuien
• Het kind is in contact geweest met een besmet persoon en heeft coronaklachten



• Er is sprake van een uitbraak (meerdere coronabesmettingen) in de groep. Let op: het
advies van de GGD is altijd maatwerk. Samen met school bepaalt de GGD of een testadvies
voor alle kinderen nodig is. Ouders en verzorgers kunnen ervoor kiezen om hun kind te laten
testen bij (milde) coronaklachten. Na contact met een besmet persoon kan een kind ook
zonder klachten worden getest.

Zo werkt het snottebellenbeleid
Heeft het kind geen contact gehad met een besmet persoon? Dan mag het bij milde
coronaklachten naar de school of de opvang komen. Dat geldt in deze situaties:
• Bij (milde) verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkouden, niezen of keelpijn
• Bij incidenteel hoesten
• Als het kind bekend is met chronische luchtwegklachten, zoals astma of hooikoorts
• Als het kind opnieuw klachten krijgt binnen 8 weken na (bewezen) corona

En dan nog voor wat betreft onze school:

Wij vinden de manier waarop de kinderen in de ochtend gebracht worden erg prettig
verlopen. We starten allemaal rustig en mooi op tijd. Dus: de kinderen komen na de eerste
bel om 8:20 zelf naar hun klaslokaal en gaan aan het werk. De leerkracht is in de klas. Bij de
tweede bel om 8:30 zijn alle kinderen in de klas en begint de les. Berichtjes die van belang
zijn voor het verloop van de lesdag kunnen worden doorgegeven via Ouderportaal, dat wordt
iedere ochtend door alle leerkrachten bekeken.
De kleuterleerkrachten wachten de kinderen op bij het hek.
Na schooltijd komen de leerkrachten met de kinderen naar buiten zodat er gelegenheid is
om een vraag te stellen of iets te overleggen. Het is prima als jullie dan het plein op lopen of
de school binnen komen.
Voor ons team is het prettig als jullie in contact met hen nog wat afstand willen houden.

Op boink.info staat actuele beslisboom die jullie eerder ook toegestuurd kregen.
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, samen komen we er altijd uit!

Met vriendelijke groet,
Wieneke Reith
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