
 
 
 
 
Rotterdam, 30 oktober 2020 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Al enkele maanden hebben we te maken het coronavirus (COVID-19). Dit zal de komende maanden 
helaas zo blijven. Graag wil ik u met deze brief nogmaals vragen extra goed op de gezondheid van uw 
kind te letten.  
 
Toename besmettingen en griepseizoen 
De laatste weken loopt het aantal coronabesmettingen in Rotterdam op. De kans dat er de komende 
tijd iemand in of om onze school besmet raakt is dan ook reëel. Daarnaast staat het griepseizoen 
voor de deur. Het is daarom van groot belang om de gezondheid van uw kind extra goed in de gaten 
te houden. We willen met elkaar natuurlijk de kans op onderlinge besmetting zo klein mogelijk 
houden.  
 
Wanneer moet ik mijn kind thuishouden? 
Uw kind kan gewoon naar school komen als hij/zij alleen verkoudheidsklachten heeft (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn). Uw kind moet thuisblijven als: 
• Uw kind naast verkoudheidsklachten ook andere klachten heeft die passen bij corona (koorts, 

benauwdheid en/of hoesten). Uw kind hoeft in principe niet getest te worden en blijft thuis 
totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. 

• Uw kind een huisgenoot is van iemand met corona. 
• Een huisgenoot van uw kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of 

benauwdheid. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag 
heeft. 

• Uw kind een contact is van een iemand die positief getest is op het coronavirus én uw kind 
klachten heeft die passen bij corona (in dit geval dus ook verkoudheidsklachten). 

 
Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die 
passen bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw 
kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand 
met corona kunnen getest worden. Neem dan contact op met de GGD in uw regio. Houd uw 
kinderen thuis totdat de testuitslag bekend is. 
 
Tot slot 
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Dan kunt u contact leggen met de leerkracht van 
uw kind. Ik ben zelf ook altijd bereikbaar om vragen te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Philippine van Kooten  
 
 
  


