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Beste ouder(s), verzorger(s),
Wat een bijzonder begin van het nieuwe jaar!
De afgelopen dagen waren voor iedereen anders dan anders: kinderen, ouders, stagiaires,
leerkrachten, onderwijsassistenten. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om het
onderwijs aan onze kinderen door te laten gaan. Dank daarvoor. Deze keer wil ik ook
grootouders bedanken voor hun inzet en flexibiliteit bij de opvang en begeleiding met
schoolwerk van hun kleinkinderen.
Onderwijs in een andere vorm dan gewend, maar het is ons gelukt.
Op 12 januari horen we of welke besluiten het kabinet verder gaat nemen om corona onder
de duim te krijgen. We wachten af.
Vriendelijke groet, ook namens het team van obs de Kikkenduut,
Cobine Ramaekers, directeur

Aangepaste richtlijnen
Tot nu toe is het beleid geweest om kinderen met lichte verkoudheidsklachten (t/m 12 jaar)
toe te laten op school, het zogenaamde 'snotneuzenbeleid'. Deze richtlijn is nu verscherpt
totdat er meer duidelijkheid is over het effect van de lockdown, de feestdagen en de nieuwe
variant van COVID-19. De aanscherping is als volgt:
Voor de volledigheid, dat zijn één of meerdere klachten, zoals hieronder:
•
•
•
•
•
•

verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
hoesten
benauwdheid
verhoging (tot 38 graden Celsius)
koorts (vanaf 38 graden Celsius)
plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping)

Dit geldt voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 in onze noodopvang. Wanneer kinderen
met bovenstaande klachten op school zijn, dan nemen wij contact op met u om ze op te
halen en weer mee naar huis te nemen.
Ook de overheid adviseert om kinderen met klachten die passen bij het corona virus naar
huis te sturen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs/corona-en-regels-voor-scholenbasisonderwijs-en-speciaal-basisonderwijs.

Leenlaptops
Wanneer er in het gezin geen laptop is om de lessen te kunnen volgen kunt u contact
opnemen met Peter Ketelaars: peter.ketelaars@opmaatgroep.com

Kerstactie (Madelon Beljaars)
Zeer geslaagde kerstactie 2020! Ontzettend veel kinderen hebben meegedaan aan de kerstactie. Het
is gelukt om alle kinderen van het AZC en de kinderen van de voedselbank Oisterwijk met een
cadeautje te verrassen!
Namens al deze kinderen en Ladies' Circle De Lind Oisterwijk enorm bedankt voor jullie bijdrage aan
deze speciale kerstactie!

