
 

 

Beste ouder, verzorger, 

Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken bezig. Het is fijn om te zien dat de leerlingen en 

leerkrachten samen weer het ritme gevonden hebben.  

Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. Hoewel het huidige weer anders doet 

vermoeden, staat de herfst toch echt voor de deur. Dit betekent dat verkoudheid onder leerlingen en 

leerkrachten gaat toenemen.  

Op dit moment heerst er onduidelijkheid over wanneer een kind moet thuisblijven. Dit begrijpen we 

heel goed, wij zijn het niet gewend om kinderen met een neusverkoudheid thuis te houden. We 

realiseren ons ook dat dit voor u als ouder soms voor lastige situaties kan zorgen.  

We vragen u hierin zelf uw verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen op te volgen. Zo gaan we 

samen verspreiding van het virus tegen en zorgen we voor een zo veilig mogelijke plek voor onze 

leerlingen en medewerkers. We hopen hierbij op uw begrip en medewerking. 

Op school hanteren we bijgevoegde beslisbomen om te bepalen of een kind wel of niet op school kan 

zijn. Deze beslisbomen zijn samengesteld door BOinK en AJN (jeugdartsen Nederland), zij hebben 

hiervoor gebruik gemaakt van de richtlijnen van het RIVM. U kunt deze beslisbomen ook gebruiken om 

te kijken of het mogelijk is om uw zoon/dochter naar school te laten gaan. 

Goed om te weten: De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder 

kind moet de beslisboom apart doorlopen worden. 

 
Vragen en meer informatie 
Binnenkort ontvangt u opnieuw een nieuwsbrief waarin we u verder informeren over de 
coronamaatregelen binnen onze scholenkoepel en andere belangrijke informatie. 
 
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande informatie, neem dan contact op met uw 
schoolcoördinator. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jozien Borgmeijer en Stan Meulblok 
Directie Omnis 
 
 
Dit is informatie zoals deze bekend was op maandag 14 september. Houd er rekening mee dat deze 
informatie kan veranderen. Indien er veranderingen zijn, dan brengen we u daarvan uiteraard op de 
hoogte. 
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