
 

 

Beste ouder, verzorger, 

Allereerst hopen we dat u en uw gezin een fijne vakantie hebben gehad! 

In de laatste nieuwsbrief van het vorige schooljaar kondigden we aan dat we alle ontwikkelingen 

rondom het coronavirus ook tijdens de vakantie goed blijven volgen.  

Vanwege de stijging van het aantal corona-besmettingen heeft de overheid een aantal nieuwe 

maatregelen aangekondigd. Nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat, brengen we u met deze 

nieuwsbrief op de hoogte van de meest recente richtlijnen en herhalen we een aantal maatregelen 

vanuit het Protocol Basisonderwijs die voor de zomervakantie al van kracht waren. 

 

Brengen en halen van uw kind: ouders betreden het schoolgebouw niet 

In verband met de veiligheid van onze medewerkers en de leerlingen is het voor u als ouder niet 

toegestaan het schoolterrein te betreden zonder dat u een afspraak heeft. Het brengen en halen van 

uw kind gaat op dezelfde wijze als voor de zomervakantie. Dit betekent dat u buiten het hek afscheid 

neemt van uw kind en niet op het plein of in de school komt (tenzij er voor de groep van uw kind 

andere afspraken zijn gemaakt). Houd hierbij ook altijd 1,5 meter afstand tot andere 

ouders/volwassenen. 

Start uw zoon of dochter dit schooljaar nieuw op school? Dan maakt de leerkracht van uw kind met u 

een afspraak, wanneer u samen met uw kind binnen mag komen kijken. U mag enkel mee naar binnen 

indien u geen corona-gerelateerde klachten heeft. 

Als u de behoefte heeft om contact te hebben met de leerkracht, dan kunt u ons bellen of mailen. We 

kunnen dan eventueel een afspraak maken. 

Ook voor eventuele oudergesprekken binnen het schoolgebouw wordt er vooraf een afspraak 

gemaakt. 

 

Informatieavond: meer informatie volgt later 

Voorgaande jaren startten we het nieuwe schooljaar altijd met een informatieavond voor alle ouders. 

We bekijken momenteel of we de informatieavond in aangepaste vorm door kunnen laten gaan. Zodra 

dit duidelijk is, wordt u hierover geïnformeerd is 

 

10 dagen quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies 

Komen u en uw kind(eren) terug uit een land met een oranje of rood reisadvies van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken vanwege het coronavirus, dan wordt u als volwassene dringend geadviseerd om 

10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens uw reis is veranderd naar 

oranje of rood. Kinderen jonger dan 4 jaar mogen tijdens de quarantaine niet naar de kinderopvang 

komen.  

Uw schoolkind van 4 jaar of ouder mag wél naar school komen, behalve wanneer: 
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• zij of hij corona-gerelateerde klachten heeft of  

• een huisgenoot met koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. 

Uzelf mag uw kind(eren) tijdens de 10 dagen thuisquarantaine niet zelf naar school brengen of halen 

als u terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies. 

 

Wat te doen bij klachten? 

Leerlingen in groep 1 en 2 

Voor leerlingen in groep 1 of met 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de 

BSO mogen, behalve: 

• als uw kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 

• als uw kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 

• als een huisgenoot van uw kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 
heeft. 

 
Leerlingen vanaf groep 3 
Voor leerlingen vanaf groep 3 gelden de normale regels voor thuisblijven: 

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies 
van reuk of smaak); 

• als een huisgenoot van uw kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 
heeft. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag uw kind weer naar school. 

• wanneer uw kind tot de risicogroep behoort of gezinsleden heeft die tot de risicogroep behoren. 
Dit geldt ook voor onze leerkrachten. Ook zij blijven thuis bij klachten of wanneer ze tot de risicogroep 
behoren. 
 

Positief getest op het coronavirus, wat nu? 

Wanneer uw kind positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. 

Uw kind mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten 

meer heeft. 

Als iemand in het huishouden van uw kind 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. 
 

Ventilatie in schoolgebouwen 

De afgelopen weken was er in de media veel aandacht over de rol van ventilatie bij de verspreiding 

van het coronavirus. Wij volgen hierin het advies van het RIVM. Daaruit blijkt dat er op dit moment 

geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van reeds geldende eisen 

(Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.).  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen


 

 

Dit betekent dat wij het Protocol Basisonderwijs blijven volgen en de ramen (regelmatig) openzetten 

om de klaslokalen te luchten. 

 

Traktaties in het nieuwe schooljaar 

Vanaf dit nieuwe schooljaar mag er weer getrakteerd worden, we willen u vragen zich aan de 

volgende afspraken te houden:  

- De wens is om iets gezonds te trakteren. 
- De traktatie moet verpakt zijn en niet zelfgemaakt. 

De verjaardagen van vorig schooljaar of tijdens de zomervakantie worden niet ingehaald. 
 

Bewegingsonderwijs en Talent voor de Toekomst starten weer 
In het nieuwe schooljaar worden de lessen bewegingsonderwijs en de naschoolse workshops van 
Talent voor de Toekomst hervat. Ook deze professionals werken volgens de richtlijnen van het RIVM. 
 

Vragen en meer informatie 
Wanneer zaken wijzigen die voor u, uw kind en uw familie van belang zijn, proberen we dat zo spoedig 
mogelijk en zo zorgvuldig mogelijk te communiceren. We volgen altijd de adviezen van de 
Rijksoverheid, het RIVM, de GGD en het protocol Basisonderwijs om samen de verspreiding van het 
virus tegen te gaan. We hopen hierbij opnieuw op uw begrip en medewerking. 
 
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande informatie, neem dan contact op met uw 
schoolcoördinator. 
Wij kijken er naar uit uw kind(eren) weer terug te zien op school! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jozien Borgmeijer en Stan Meulblok 
Directie Omnis 
 
 
Dit is informatie zoals deze bekend was op woensdag 19 augustus. Houd er rekening mee dat deze 
informatie kan veranderen. Indien er veranderingen zijn, dan brengen we u daarvan uiteraard op de 
hoogte. 
 


