
 

Informatiebulletin, 24 september 2020  
 

Veranderingen richtlijnen (ingezonden door GGD) 

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet wederom een persconfe-

rentie gehouden. Hieronder informeren wij u over het aange-

paste beleid voor kinderen op de basisschool. 

 

1. Beleid thuisblijven bij klachten voor kinderen op de basis-

school: 

Het beleid voor het thuisblijven bij klachten voor kinderen tot en 

met 12 jaar is aangepast. Het beleid dat voor neusverkouden 

kinderen tot en met 6 jaar eerder al gold, wordt doorgetrokken 

naar alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit houdt in dat kin-

deren in de basisschoolleeftijd naar de kinderopvang of andere 

vormen van kinderopvang én naar de basisschool mogen als zij 

alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, 

niezen en keelpijn) hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een 

contact zijn van een persoon die positief is getest op corona - of 

als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of be-

nauwdheid. Kinderen met andere klachten, die bij corona kun-

nen passen, zoals koorts, benauwdheid, of (meer dan inciden-

teel) hoesten, moeten thuisblijven. Zij blijven thuis totdat deze 

klachten 24 uur over zijn. 

 

2. Kinderen en testen: 

Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven 

niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij co-

rona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. 

Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klach-

ten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met co-

rona kunnen getest worden. Neem dan contact op met de 

GGD. Houd uw kinderen in dat geval thuis totdat de testuitslag 

bekend is. Indien de test positief is, volgt bron- en contactopspo-

ring door de GGD. Het kind blijft thuis tot minimaal 7 dagen na 

de start van de symptomen, en tot het ten minste 24 uur symp-

toomvrij is. De andere personen in het huishouden blijven thuis 

tot 10 dagen na het laatste contact met het positief geteste 

kind. Als de testuitslag van uw kind negatief is en uw kind voelt 

zich goed, dan mag het weer naar school. 

 

Wilt u meer informatie over corona en het testen van kinderen? 

Graag verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-co-

vid19/testen/wanneer-testen 

 

3. Contactgegevens voor vragen over corona 

Verscheidene afdelingen binnen de GGD houden zich bezig 

met corona. Hieronder is aangegeven waar u terecht kunt met 

uw vragen. 

Corona callcenter 

Algemene gezondheidsvragen gerelateerd aan corona kunnen 

worden gesteld aan het Corona callcenter. Het Corona callcen-

ter is telefonisch bereikbaar via 023-789 1631 van maandag t/m 

vrijdag van 08.30 - 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 - 

17.00 uur. 

 

Het kan voorkomen dat een kind op school ziek wordt. Wij zullen 

dan altijd bellen en vragen om uw kind op te halen. Wilt u er dus 

voor zorgen dat er altijd iemand beschikbaar is en dat het 

(nood)telefoonnummer van deze persoon ook bekend is bij ons. 

 

 

 

 

 

Onderwijs op afstand tijdens ziekte 

Als uw kind twee dagen of langer ziek is, maar wel in staat is om 

werk te maken, bieden wij de mogelijkheid om thuis te werken. 

De leerlingen van groep 1/2 krijgen in principe geen extra werk 

voor thuis. Mochten ouders dit graag willen dan kunnen zij dit na-

tuurlijk altijd aangeven bij de leerkracht. Dit kan telefonisch na 

schooltijd of via de mail. 

Groep 3 + 4: Als uw kind twee dagen of langer ziek is, bieden wij 

de mogelijkheid om een pakketje met werk op te (laten) halen. 

Ouders kunnen contact opnemen met de leerkracht om hier 

een afspraak over te maken. Graag telefonisch na schooltijd of 

via de mail. 

Groep 5 t/m 8: Als uw kind twee dagen of langer ziek is, staat er 

een algemeen takenpakket klaar in Google Classroom. Als het 

kind langdurig ziek is, komt er in overleg met leerkracht een aan-

vullend pakket via Google Classroom of wordt een pakketje ge-

maakt dat op school opgehaald kan worden. Ook in dit geval 

kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht via de mail 

of telefonisch na schooltijd. 

 

Spullen ophalen van school 

Zoals hierboven beschreven, is het mogelijk om (in overleg met 

de leerkracht) spullen op te halen voor uw kind. Wanneer u in 

quarantaine zit, vormt u een risico voor anderen. Om deze reden 

willen wij u vragen het pakketje door iemand anders op te laten 

halen.  

 

Hulp van ouders 

Regelmatig plaatsen wij een oproep voor ouders om zich in te 

zetten voor de leerlingen van onze school. Wij vragen hulp bij 

schoolzwemmen, schoolreis, de schoolbibliotheek, verkeersou-

der etc. Natuurlijk begrijpen wij dat het niet elke ouder lukt om 

deze hulp te bieden. In sommige gevallen hebben ouders nog 

andere kinderen thuis om voor te zorgen of lukt het niet i.v.m. hun 

werk. Dat begrijpen wij volkomen!  

Wanneer ouders tijdens schooltijd een helpende hand bieden  

en er gebeurt iets tijdens deze begeleiding, dan is dit altijd de 

verantwoordelijkheid van school. Hier is de school voor verze-

kerd.  

 

Enkele weken geleden hebben wij een oproep gedaan voor 

hulp bij onze schoolbibliotheek. Na de tweede oproep hebben 

7 ouders zich aangemeld! Ontzettend fijn! 

 

Afgelopen weken hebben wij een oproep gedaan voor ver-

keersouder. Er zijn twee ouders die zich hebben aangemeld. Bin-

nenkort zullen de kinderen op woensdag en donderdag bij de 

hoofdingang begeleid worden tijdens het oversteken. Heel fijn! 

Voor maandag, dinsdag en vrijdagmorgen zijn wij nog op zoek 

naar een verkeersouder. Ziet u het zitten om één keer per week 

als verkeersouder de kinderen te ondersteunen bij het overste-

ken? Dan horen wij het graag. Wij vragen de verkeersouders om 

van 8.20 – 8.40 uur bij de ingang van de school overstekende 

leerlingen te begeleiden. U krijgt van de school een hesje. Na-

tuurlijk krijgt u de gelegenheid om uw kind eerder bij de leer-

kracht te brengen.  

Aanmelden kan bij juf Carla (directie.toermalijn@atlantbo.nl) of 

via ons telefoonnummer: 0255516443. 

 

Verlof aanvragen 

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd 

vrijwel onmogelijk is. Een uitzondering is er voor kleuters die nog 



geen vijf jaar zijn: zij zijn nog niet leerplichtig (maar overleg wel 

altijd even met de leerkracht). 

Een uitzondering is gemaakt voor ouders die vanwege de speci-

fieke aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties op 

gezinsvakantie kunnen.  

Verlof krijgen voor een weekend weg of een dag eerder op va-

kantie is dus ook niet mogelijk. Extra vrij vanwege bijzonder om-

standigheden is alleen in de volgende gevallen mogelijk: 

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde 

graad van het kind: maximaal twee dagen (1e tot en met de 3e 

graad: ouders, broers en zussen, groot- en overgrootouders, 

ooms en tantes en neven en nichten). 

- Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of 

grootouders: één dag. 

- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 

één dag. 

- Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met 

de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur. 

- Overlijden van bloed- of aanverwanten (duur in overleg met de 

directeur). 

- Verhuizing van gezin: één dag. 

 

Kinderboekenweek 

Volgende week start de Kinderboekenweek. Helaas kunnen wij 

bij dit evenement geen gezamenlijke opening met ouders doen. 

Wij zorgen ervoor dat u mooi beeldmateriaal ontvangt om toch 

een beetje sfeer te proeven. Morgen ontvangt u via de school-

app (persoonlijke berichten) meer informatie over de Kinderboe-

kenweek op de Toermalijn.  

 
 

Nationale buitenlesdag 2020 

Dinsdag 22 september was de nationale buitenlesdag. En na-

tuurlijk heeft de Toermalijn hier afgelopen dinsdag ook aan mee-

gedaan! De frisse lucht, beweging en speelse manier van leren 

zorgen ervoor dat kinderen beter presteren! Beestjes zoeken, op-

tellen met sprongen, spelen met schaduw of een les over com-

post, alle vakken zijn geschikt voor een buitenles! In de school-

app kunt u foto’s vinden van afgelopen dinsdag. Het was genie-

ten in het zonnetje! 

 

Move Mates geslaagd! 

Afgelopen dinsdag hebben alle Move Mates leerlingen hun di-

ploma in ontvangst mogen nemen. Trots op onze nieuwe plein-

coaches! 

 
Week tegen pesten 

Deze week heeft de Toermalijn in alle 

groepen aandacht geschonken aan 

de week tegen pesten,Ook is onze 

pestcoördinator Renée Fontijn (intern 

begeleider) alle groepen in geweest 

om haar rol als pestcoördinator onder 

de aandacht te brengen. Dit deed zij 

aan de hand van de anti pesttegel. 

Leerlingen van de leerlingraad hebben 

dit meteen opgepakt en gaan met juf Carla in gesprek over de 

aanschaf van twee anti pesttegels.Deze zouden zij graag zien bij 

elke entree van school. Wordt dus vervolgd!! 

 

Gratis webinar - Help, ik ontplof! (ingezonden door GGD) 

Wil je beter leren omgaan met de emoties van je kind en zelf ook 

rustiger reageren? Geef je dan op voor het gratis CJG-webinar 

Help, ik ontplof! op dinsdagavond 6 oktober 2020. 

 

Niemand maakt zoveel emoties bij je los als je eigen kind. Posi-

tieve, maar ook negatieve. Ze krijgen je snel op de kast, ook al 

nemen we ons voor om rustig te blijven. Klinkt simpel dat rustig 

blijven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wil jij het 

anders? Wil jij beter om kunnen gaan met de emoties van je 

kind? Meld je aan voor ons gratis webinar, speciaal voor ouders 

met kinderen van 0 tot 12 jaar. Je kunt het anoniem bijwonen via 

je laptop, tablet of smartphone. 

 

Wat is een webinar? 

Een webinar is een live online uitzending waaraan iedereen kan 

deelnemen vanaf elke gewenste plek via laptop, tablet of 

smartphone. In dit webinar helpt kinderpsycholoog en opvoed-

kundige Tischa Neve je op weg met tips die je meteen kunt toe-

passen in de praktijk. Je kunt ook live vragen stellen via de chat-

functie. 

 

Praktische tips: 

· Wat is de functie van emoties? 

· Waar komen die heftige emoties bij jou en je kind vandaan? 

· Waarom is het belangrijk om ontploffen te beperken? 

· Hoe houd je het behapbaar en verminder je ontploffen? 

· Hoe kun je goed reageren op heftig gedrag of heftige emoties 

van je kind? 

 

Praktische informatie: 

- Voor wie? Voor ouders/opvoeders van kinderen van 0 tot 12 

jaar 

- Door wie? Het webinar wordt georganiseerd door CJG Haar-

lemmermeer. Tischa Neve, kinderpsychologe en opvoedkun-

dige, doet de presentatie. 

- Wanneer? Dinsdag 6 oktober 2020 van 20.30 tot 21.30 uur. 



(Mocht het tijdstip van het webinar niet uitkomen, geen pro-

bleem! Als je je aanmeldt, ontvang je een linkje waarmee je het 

nog een maand lang terug kunt kijken.) 

- Wat kost het? Helemaal niets! 

- Wat heb je nodig voor een webinar? Een computer, tablet of 

smartphone met een stabiele internetverbinding en geluid. En 

een lekker kopje koffie of thee. 

 

Meld je gratis aan voor dit webinar: www.cjghaarlemmer-

meer.nl/nieuws 

 

Agenda: 

Zondag 27 september: Leuke sportactiviteit. Zie flyer hieronder. 

Woensdag 30 september: opening Kinderboekenweek! 
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