Waayernieuws 11-09-2020
Corona
Aangezien de ‘R’ in de maand is, rijst de vraag in onderwijsland wanneer kinderen wel of niet naar school mogen bij
symptomen als verkoudheid. We hanteren vanaf heden de zogenaamde corona beslisboom.
Deze staat in dit Waayernieuws en op de site https://www.boink.info.
Indien er sprake is van ziekte bij leerkrachten en zij geen les kunnen/mogen geven gaan we in die situatie natuurlijk op zoek
naar vervanging. Mocht dat niet lukken dan zullen wij genoodzaakt zijn deze groep naar huis te sturen. Als dit langer
aanhoudt zullen we leerkrachten laten rouleren in de groepen en zijn de klassen om de beurt thuis.
Vooralsnog is hier nog geen sprake van, maar dit betreft een situatie waarmee we wellicht te maken gaan krijgen.
Het contact met ouders willen we graag weer mogelijk maken met inachtneming van de RIVM richtlijnen.
We blijven het wegbrengen en ophalen van de leerlingen voortzetten zoals nu (dus tot het hek wegbrengen en op het plein
ophalen).
We gaan wél de kindgesprekken voeren: Dat betekent dat u uitgenodigd wordt door de leerkrachten van uw zoon/dochter
voor het kindgesprek van donderdag 24 september of dinsdag 29 september aanstaande.
Het intekenen hiervoor gaat middels een strook die uw zoon/dochter aanstaande maandag meekrijgt. Daarin kunt u een
datum aangeven waarop u wenst te komen. We hebben afgesproken dat er één ouder en één leerling mee naar binnen mag
bij het gesprek. Er is ook één leerkracht bij aanwezig. U wacht buiten en wordt door de leerkracht ook buiten opgehaald.
Tijdens dit gesprek wordt ook kort ingegaan op de laatste Cito-toets afnames van de huidige groepen 4 t/m 8.
Ouders mogen dus de school nog niet in, tenzij op uitnodiging.
Onze stichting heeft een subsidie aanvraag gedaan bij de overheid voor de geoormerkte gelden voor Corona. Wij hebben
binnen de voorwaarden gekeken of we ook een aanvraag konden doen en horen binnenkort of deze is/wordt goedgekeurd.

Aanschaf pennen, ‘oortjes’ enz.
Al onze groep 3 leerlingen én nieuwe leerlingen krijgen van onze school nieuwe ‘oortjes’ en een pen.
Mochten deze aan vervanging toe zijn dan kunt u deze bij de leerkracht niet aanschaffen:
oortjes
€ 3,00
rollerpen
€ 6,00
vulpen
€ 4,00
Ondersteuning op school
Momenteel mogen er geen (hulp)ouders op school komen om te ondersteunen bij ons onderwijs. We hebben intern gekeken
naar mogelijkheden om toch extra ondersteuning aan een aantal kinderen te bieden en hebben -vinden wij- een mooie vorm
gevonden.
Meester Erik gaat op woensdag en donderdag deze extra ondersteuning bieden. Het betreft het Ralfi lezen, bouw-tutor-lezen
en overige ondersteuning welke is afgestemd met onze leerkrachten en intern begeleiding.
U hoort via de IB-er en/of leerkracht of uw kind de komende periode extra ondersteuning krijgt.
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Gebruik beeldmateriaal
De leerlingen krijgen op maandag ook een brief mee waarin u opnieuw uw toestemming kunt geven voor het gebruik en
plaatsen van beeldmateriaal door ons. Dit bestaat voornamelijk uit foto’s die gebruikt worden voor de nieuwsbrief, site,
krant, schoolgids en/of instagram. Jaarlijks dient u hier schriftelijk uw toestemming voor te geven, dit is de toestemming voor
dít schooljaar.

Mad Science
We hadden door de corona-crisis onze Mad-Science activiteit verschoven naar 18 september aanstaande.
Opnieuw hebben we dit verschoven, om precies te zijn naar vrijdag 9 juli. Dan staat ons zomerfeest gepland.
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BESLISBOOM 0 t/m 6 jaar*
neusverkouden kinderen toelaten
op kinderopvang / school?
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van
het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in
de kinderopvang** en scholen. Met onderstaande beslisboom
kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar de
kinderopvang/school mag. Er is ook een beslisboom voor
kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor
broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom
apart doorlopen worden.
Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v.
(ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele
versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang.

** kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder

* 0 t/m 6 JAAR
voor:
- kinderopvang
- groep 1 + 2 van de
basisschool
(geldt ook voor oudere
kinderen in groep 2;
groep is leidend)

START
Is het kind neusverkouden
en/of heeft het een loopneus?
Nee

Ja

Heeft iemand binnen het
huishouden van het kind
(waartoe ook het kind zelf
behoort) op dit moment
corona, koorts (38,0 of hoger)
of benauwdheid?

Heeft het kind in de afgelopen
10 dagen (nauw) contact
gehad met iemand (binnen of
buiten het huishouden van het
kind) die corona heeft?
Nee

Ja

Kind blijft
thuis

Ja

Heeft iemand binnen het
huishouden van het kind
(waartoe ook het kind zelf
behoort) op dit moment, koorts
(38,0 of hoger) of
benauwdheid?
Ja

Kind blijft
thuis
TESTEN & THUISBLIJVEN

Heeft het kind een negatieve testuitslag (geen
corona) mag het weer naar de kinderopvang/school,
ook als nog niet alle klachten zijn verdwenen.

HOE LANG MOET EEN KIND THUISBLIJVEN?
Als het kind of huisgenoot minimaal 24 uur geen
benauwdheid, hoesten of koorts meer heeft gehad,
doorloop de beslisboom dan opnieuw.

© 3 september 2020. Deze beslisboom is
gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Kind blijft
thuis

Nee
kind heeft normale
temperatuur of
verhoging
(37,5 t/m 37,9)

Nee
kind heeft normale
temperatuur of
verhoging
(37,5 t/m 37,9)

Is er sprake van hoesten en/of
verlies reuk/smaak

Volg bij een positieve testuitslag van het kind of een
huisgenoot de instructies van de GGD op.
Ouders en (oudere) kinderen met klachten zoals:
- verkoudheid
- hoesten
- verhoging
- plotseling verlies van smaak of reuk
worden geadviseerd zich te laten testen.

NEUSVERKOUDHEID
=
snot in/uit de neus
(kleur maakt niet uit)
evt. met niezen,
een kuchje
en/of keelpijn.

Nee

Kind mag
komen

Ja

Past bij gebruikelijke/bekende
klachten, zoals hooikoorts
of astma
Ja

Kind mag
komen

Nee

Kind blijft
thuis

Als er na het doorlopen van de beslisboom toch nog vragen of
onduidelijkheden zijn, dan adviseren we contact op te nemen met
de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een
infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring
af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.
Bij twijfel of vragen kunt u ook bellen naar het landelijke informatienummer
coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)

BESLISBOOM 7 t/m 12 jaar*
neusverkouden kinderen toelaten
op kinderopvang / school?
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM
en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang
(bso en gastouderopvang) en scholen. Met onderstaande beslisboom
kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar de
kinderopvang/school mag. Er is ook een beslisboom voor kinderen van
0 tot en met 6 jaar.

Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v.
(ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele
versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang.

NEUSVERKOUDHEID
=
snot in/uit de neus
(kleur maakt niet uit)
evt. met niezen,
een kuchje
en/of keelpijn.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes.
Voor ieder kind moet de beslisboom apart doorlopen worden.

* 7 t/m 12 JAAR
voor:
- bso
- groep 3 - 8
basisschool
(geldt ook voor jongere
kinderen in groep 3;
groep is leidend)

START
Is het kind neusverkouden
en/of heeft het een loopneus?

Ja

Past het bij
gebruikelijke/bekende
klachten, zoals hooikoorts
of astma?

Ja

Nee

Heeft iemand binnen het
huishouden van het kind
(waartoe ook het kind zelf
behoort) op dit moment
corona, koorts of
benauwdheid?

Nee

Ja

Heeft iemand binnen het
huishouden van het kind
(waartoe ook het kind zelf
behoort) op dit moment
corona, koorts of
benauwdheid?
Ja

Kind blijft
thuis

Nee

Kind blijft
thuis

Volg bij een positieve testuitslag van
het kind of een huisgenoot de
instructies van de GGD op.
Ouders en (oudere) kinderen met
klachten zoals:
- verkoudheid
- hoesten
- verhoging
- plotseling verlies van smaak of reuk
worden geadviseerd zich te laten
testen.
Bij een negatieve testuitslag (geen
corona) mag het kind weer naar de
kinderopvang/school, ook als nog niet
alle klachten zijn verdwenen.

© 3 september 2020. Deze beslisboom is
gemaakt door BOinK in samenwerking met
AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Heeft het kind
verhoging?
(37,5 - 37,9)

Kind blijft
thuis

Ja

Kind blijft
thuis

Kind mag
komen

TESTEN & THUISBLIJVEN

Nee

Nee

Is er sprake van
hoesten en/of verlies
van reuk/smaak?
Nee

Ja

HOE LANG MOET EEN KIND
THUISBLIJVEN?
Als het kind of een huisgenoot
minimaal 24 uur geen
benauwdheid, hoesten of
koorts meer heeft gehad,
doorloop de beslisboom dan
opnieuw.

Past het bij
gebruikelijke/bekende
klachten, zoals
hooikoorts of astma?
Nee

Kind blijft
thuis

Kind mag
komen

Ja

Kind mag
komen

Als er na het doorlopen van de beslisboom toch nog vragen of onduidelijkheden
zijn, dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ
(Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regio.
Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan
het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.
Bij twijfel of vragen kunt u ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)

