
 

Pagina 1 van 3 pag.  Nieuwsbrief 3 PJS  schooljaar 2020 - 2021 

Nieuwsbrief  3 PJS 

schooljaar 2020-2021      4 - september - 2020 

 

Starttijd school 

We merken dat een aantal kinderen bij de groepen 1-2 laat komen waardoor de hele groep moet 

wachten op het plein en wij niet tijdig kunnen starten. We willen u nogmaals verzoeken uw kind tijdig naar 

school toe te brengen en niet na 8.30 uur.  

 

Invalproblematiek – Corona  

De invalproblematiek voor ons is ernstig. Net zoals kinderen 

vanaf groep 3 niet naar school toe mogen komen met 

Covid gerelateerde klachten, mogen medewerkers ook 

niet naar hun werk als dat het geval is. Pas na een 

negatieve test mogen zij terug.  

De afgelopen periode zijn inmiddels 7 medewerkers 

afwezig geweest omdat zij zich moesten laten testen. Onze 

groepen zijn dusdanig groot dat we het verdelen van de 

kinderen over de groepen geen optie vinden. Door te 

schuiven met collega’s en werkzaamheden zijn we in staat 

geweest om klassen niet naar huis toe te hoeven sturen. We 

schatten in dat we niet kunnen voorkomen dat we voor 

groepen geen oplossing meer kunnen vinden en u moeten 

verzoeken uw kind thuis te houden. Hopelijk dat versneld 

testen voor leerkrachten snel georganiseerd kan worden.  

Mocht het zo zijn dat we hiertoe moeten overgaan zijn we 

aan het zien of en hoe we voor die momenten thuiswerk 

kunnen organiseren.  

Zodra we dit geregeld hebben zullen we dit 

communiceren. 

Zodra bij ons duidelijk is dat een leerkracht afwezig is krijgt u hierover via Social Schools een bericht 

toegestuurd. Mocht duidelijk zijn dat er een vervanger beschikbaar is dan leest u dat in hetzelfde bericht. 

Mocht het niet duidelijk zijn dan geldt dat u rekening moet houden dat uw kind uit die groep die dag mogelijk 

niet naar school toe kan. Wilt u vooraf al nadenken hoe en of u opvang kunt organiseren voor die momenten. 

Soms blijkt dat ouders onderling heel wat voor elkaar kunnen betekenen. Als het echt onmogelijk is, vangen 

wij kinderen op, maar willen dit echt heel graag bij wijze van uitzondering doen. Het onderwijs voor de andere 

groepen gaat hiermee zoveel mogelijk door.  

Als duidelijk is dat thuishouden echt de enige optie is dan krijgt u hier ook nog een bericht over. We hopen 

dat als testen voor personeel versnelt kan plaatsvinden we niet tot deze maatregel hoeven over te gaan. 

Dat het een spannende tijd gaat zijn kunt u zich vast voorstellen. Leerkrachten werken doorgaans door totdat 

ze echt niet meer kunnen, de regels vraagt nu echter wat anders van hen, u en ons. 
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 Wel of niet naar school toe? 

Wanneer gaat u kind naar school? Wanneer moet u uw kind thuishouden? Hieronder nogmaals de regels: 

 Leerlingen in groep 1 of 2 kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve: 

•  als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  

•  als de leerling 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.  

•  Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen hierover 

geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de opvang. 

 

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:  

•  bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).  

•  als de leerling 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. 

Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.  

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

De leerling 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: https://lci.rivm.nl/leefregels  

•  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, 

blijft de leerling ook thuis.  

•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de 

opvang.  

•  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet 

de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die 

persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  

 

Ziekmelden aangepast – doormelding aan GGD – berichten aan ouders van klas 

Wij moeten zodra er drie kinderen in een klas thuisblijven met Covid gerelateerde klachten hiervan de GGD 

op de hoogte stellen en ook de ouders van een klas. Hiervoor is de ziekmeldingsoptie in Social Schools 

aangepast (ziek met Covid symptomen) (ziek zonder Covid symptomen). Wilt u bij het ziekmelden s.v.p. de 

juiste reden aangeven. Hierdoor kunnen de leerkrachten deze regel eenvoudig uitvoeren waardoor we u 

allen hiervan op de hoogte kunnen brengen met onderstaande bericht: 

De afgelopen periode zijn er kinderen afwezig geweest i.v.m. luchtweg- en/of verkoudheidsklachten. Wij 

verwachten dat dit de komende periode ook voor zal komen. Het is mogelijk dat de klachten komen door 

COVID-19, maar er zijn ook veel andere oorzaken van deze klachten.  

In opdracht van de GGD zullen wij u informeren indien er in de klas/ groep van uw kind 3 of meer kinderen 

afwezig zijn i.v.m. luchtweg- en/of verkoudheidsklachten. Bij deze melding hoort een brief van de GGD, te 

openen via de link.  

Indien u deze melding krijgt verzoeken wij u vriendelijk om de brief van de GGD te lezen en aanwijzingen op 

te volgen.  

In de bijlage vindt u beide brieven. Leest u de brieven alvast aandachtig door zodat u op de hoogte bent 

van de werkwijze. 

De brieven zijn ook te vinden op de website van Allente. 

 

KDV en groep 1 en 2 van de basisschool en BSO voor deze leeftijdsgroep: 

https://allente-opvang.nl/files/bijlage_art_26_kdv_en_groep_1_en.pdf 

 

Groep 3 t/m 8 van de basisschool en BSO voor deze leeftijdsgroep: 

https://allente-opvang.nl/files/bijlage_art_26_groep_3_tm_8_aug_.pdf 

 

 

 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://allente-opvang.nl/files/bijlage_art_26_kdv_en_groep_1_en.pdf
https://allente-opvang.nl/files/bijlage_art_26_groep_3_tm_8_aug_.pdf
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Huiswerk tijdens thuisblijven 

Moet uw kind thuisblijven vanwege een van bovenstaande klachten en regelgeving en is het in staat om 

thuis wat aan schoolwerk te doen dan kan dat volgens onderstaande werkwijze voor kinderen van groep 3 

t/m 8: 

• Stuurt u voor 8 uur ’s ochtends de leerkracht een mail of Social Schools bericht dat uw kind thuis is en 

u graag werk voor thuis wilt. De leerkracht heeft dan nog tijd om dit klaar te maken. U kunt het werk 

voor uw kind, waarbij het onmogelijk is om uitleg te geven, ophalen via het raam, nooddeur van het 

lokaal van uw kind tijdens de inloop tussen 8:20 en 8:30 uur. (Dit voorkomt verstoring van de les) Wilt u 

dit dagelijks herhalen als er werk nodig is, tenzij u met leerkracht wat anders afspreekt.  

 

 

Aanvulling op het bericht over Nanda 

De gezondheidssituatie van onze collega Nanda, heeft, zoals u zich mogelijk kunt voorstellen een enorme 

impact op het team. Dank namens ons allen voor de lieve berichtjes die we ontvangen, deze doen ons goed.  

We zullen berichtgeving naar alle ouders beperkt doen en ons vooral, daar waar nodig richten op de 

groepen waarbij zij betrokken is. 

 

TUINGROEP VERSTERKING gezocht 

Een school met een groene omgeving, vraagt, zoals u zich kunt voorstellen ook het nodig onderhoud. Voor 

een aantal grote klussen hebben we een onderhoudscontract met een hovenier. Daarnaast is er op de 

derde zaterdag van de maand al sinds jaar en dag een groep ouders, die wat extra klussen doet om de 

groene omgeving mooi te laten zijn. 

Deze groep is op zoek naar versterking. Vaders, moeders, opa’s, oma’s die hiervoor tijd zouden vrij willen en 

kunnen maken zijn van harte welkom. Wilt u wat meer weten over wat dit inhoudt of zich wilt aanmelden om 

te komen helpen (kan elke maand, maar mag ook eenmalig). Stuurt u dan een berichtje naar Frank 

Rentenaar. Hij coördineert deze groep. f.rentenaar@gmail.com  
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