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Geachte ouders/verzorgers,  
 

Informatiefilmpjes i.p.v. informatieavonden 
Zoals aangekondigd in de extra Pancopost van 28 augustus jl. gaan de informatieavonden die 
komende week gepland stonden niet door. In plaats daarvan hebben de leerkrachten van alle groepen 
informatiefilmpjes opgenomen. Op die manier proberen wij de RIVM-richtlijnen te volgen en kunnen 
we u digitaal informeren over alles dat van belang is in het leerjaar van uw kind(eren).  
De informatiefilmpjes (van alle groepen) worden op dinsdag 15 september a.s. ’s avonds via Parro 
verstuurd. We wensen u alvast veel kijkplezier toe.  
 
Op woensdag 16 september a.s. ontvangt u, via uw kind(eren), een papieren hand-out met daarin alle 
informatie over de groep(en) van uw kind(eren). Mocht u vervolgens nog behoefte hebben aan een 
gesprek dan kan dat altijd ingepland worden.  Voor gesprekken zullen we, zolang de huidige RIVM 
maatregelen van kracht blijven, zoveel mogelijk gebruik maken van MS Teams. Zorggesprekken zullen 
wel zoveel mogelijk op school gevoerd worden, rekening houdend met de geldende RIVM-richtlijnen. 
 

Richtlijnen rondom corona 
We hanteren op school de volgende richtlijnen: 

• De 1,5 meter wordt in acht gehouden. Kinderen uit verschillende groepen mogen wel met 
elkaar spelen.  
• Leerlingen met griepverschijnselen blijven thuis. Eveneens wanneer er iemand in het 
huishouden griepverschijnselen heeft. Wij willen u verzoeken hierin geen risico’s te nemen. 
Wanneer leerlingen wel op school komen en (in de loop van de dag) ziekteverschijnselen 
vertonen, worden ouders gebeld om het kind op te halen.  
• Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar 
school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen koorts hebben.    

Dit geldt niet als: 
- Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft.  
- Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.   
- Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten testen.  
- U vindt de beslisboom voor kinderen t/m 6 jaar op pagina 2 van deze Pancopost. 

• Ook voor kinderen met verkoudheidsklachten uit de groepen 3 t/m 8 is er een beslisboom.  
U kunt deze raadplegen op pagina 3 van deze Pancopost. De beslisboom geeft ook 
duidelijkheid voor kinderen met bekende luchtwegklachten, chronische verkoudheid, astma 
en hooikoorts. Neem bij twijfel of vragen even contact op met school.   

 

 

Leerkrachten met gezondheidsklachten 
Als een leerkracht klachten krijgt en volgens de RIVM-richtlijnen getest moet worden op corona dan 
proberen wij de leerkracht te vervangen. We kijken dan of we vanuit het schoolteam, of vanuit de 
invalpool van de Veluwse Onderwijsgroep, kunnen vervangen. Als er geen vervanging beschikbaar is 
dan zal uw kind thuis moeten blijven. U wordt hier dan z.s.m. over geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider  
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Beslisboom 0-6 jaar 
Neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school? 
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Beslisboom 7 t/m 12 jaar 
Neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


