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Agenda
datum
1 april
5 april
26 april
27 april
30 april
3 mei

Onderwerp
Paasviering
Pasen (vrij!)
Alternatief schoolreis
Koningsdag (alle leerlingen vrij!)
Koningsspelen 12 uur uit
Start meivakantie t/m 14 mei

Nieuws vanuit de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
De lente is begonnen, maart roert zijn staart en april doet wat hij wil! Dat merken
we aan de natuur, het weer en de kinderen! Iedereen kijkt uit naar de zon, warmte
en wil lekker naar buiten, maar tegelijkertijd kunnen we nog steeds niet helemaal
doen wat we willen. We houden ons aan alle regels en protocollen voor ieders
gezondheid, maar velen zijn inmiddels een beetje regelmoe en “regelmoedeloos”.
Laten we het nog even volhouden met elkaar, dan kunnen we een mooie zomer in!
Namens het team van SBO De Dijk,
Esther van Loon

Beslisboom neusverkoudheid
In de bijlage de beslisboom neusverkoudheid. Op dit moment zijn er veel kinderen
verkouden. Het is uiteraard de tijd van het jaar! De ene dag is het warm,
vervolgens weer koud. Het ene kind komt met een dikke jas op school, de ander in
een korte broek en T-shirt en zonder jas. ’s Morgens zijn de restanten van de
nachtvorst nog te zien en ’s middags is het 20 graden.
We houden ons aan het protocol van de overheid. In de bijlage vindt u de
bijbehorende beslisboom neusverkoudheid. Deze kunt u volgen als uw kind last
heeft van verkoudheidsklachten. Dan weet u vast wat de te nemen stappen zijn.

Paasviering
De paasviering vindt vandaag en morgen plaats in de
eigen groep.
Twee paashazen geven de kinderen online uitleg over
de zoekopdracht. De kinderen moeten gekleurde
eieren zoeken. Maar wie o wie vindt het gouden
paasei? Dat is elk jaar weer een feest!!

Paasweekend
Op maandag 5 april is het tweede Paasdag. De
leerlingen zijn deze dag vrij!
Morgen 2 april is er, in tegenstelling tot andere
jaren, geen vrije dag of middag! De kinderen
hebben gewoon school. Dit heeft te maken met het
aantal vrije dagen die dit jaar naast de vakanties
overbleven om in te zetten.
Wij wensen iedereen een fijn paasweekend!

Alternatief schoolreis
Helaas kan ook dit jaar de schoolreis niet doorgaan. Als alternatief
organiseren wij op maandag 26 april een gezellige dag op school,
waarbij er springkussens worden gehuurd. Er komt een
springkussen voor de kleuters en een stormbaan voor de andere
groepen. Alle groepen krijgen die dag springtijd!
Dat er gezellig (en hoog!) gesprongen mag worden!

Koningsdag
Op 27 april, na de alternatieve schoolreis/springdag, is het
Koningsdag en zijn alle leerlingen vrij!

Koningsspelen
Op vrijdag 30 april worden de koningsspelen georganiseerd in de
eigen groep. Wij hopen op een leuke dag met veel verschillende
spelletjes! De kinderen zijn op deze dag (vrijdag 30 april) om 12 uur
uit! Deze datum verschilt van de officiële Koningsdagviering. Wij
hebben ervoor gekozen om deze dag voor de meivakantie te plannen
omdat er anders heel veel aparte dagen zijn. Nu hebben we deze
geclusterd in een week.

Start meivakantie
Vrijdag 30 april zijn de kinderen om 12 uur uit! Dan start de meivakantie! Deze
vakantie duurt tot en met vrijdag 14 mei. Wij zien de kinderen graag maandag 17
mei weer uitgerust op school! Alvast een fijne vakantie gewenst!

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
thuisblijven of naar kinderopvang/school?
Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag.
Bedenk vóór je begint:
1. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.
4. De beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving. Kijk voor de meest actuele
versie op www.boink.info/beslisboom.
5. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

START

Heeft iemand binnen het huishouden van
het kind op dit moment of in de afgelopen
10 dagen corona (gehad)?

KLACHTEN DIE
BIJ CORONA PASSEN
=
neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid, verhoging of
koorts, plotseling verlies van
reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).

Ja

Kind blijft
thuis en laat
zich testen*

Ja

Kind blijft
thuis

Nee

Heeft een huisgenoot van het kind
naast klachten die passen bij
corona ook koorts (38,0 graden of
hoger) of benauwdheid?
Nee

Heeft het kind verkoudheidsklachten?
(loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit de
neus (kleur maakt niet uit), niezen, kuchen,
meer dan incidenteel hoesten en/of keelpijn)***

Ja

Kind blijft
thuis en laat
zich testen*

Nee

Kind mag
komen

Nee

Ja

Hoe oud is
het kind?

Nee

Heeft het kind nauw contact (cat. 2**) gehad met
iemand met corona of komt het kind uit oranje/rood
gebied? (kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor
het actuele overzicht)

0 t/m 3
jaar

Heeft het kind in de afgelopen
10 dagen contact gehad met
een overig, niet nauw contact
(cat. 3)** die corona heeft?

Heeft het kind koorts (38,0 of
hoger) of benauwdheid of
hoest het (meer dan
incidenteel)?

Nee

4 jaar of ouder

Ja

Kind blijft
thuis en laat
zich testen*

** WELKE CATEGORIE CONTACT?
- Categorie 1: huisgenoten
- Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. op
minder dan 1,5 m.) Hieronder kan ook een complete groep
(kinderopvang of klas (school) vallen. Dat bepaalt de GGD per situatie.
- Categorie 3: overige niet nauwe contacten
Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco

Ja

Kind blijft
thuis en laat
zich testen*
*** passen deze klachten bij gebruikelijke/bekende
klachten, zoals hooikoorts of astma? Of zijn
deze klachten al langer dan 7 dagen aanwezig?
Dan kun je deze vraag met nee beantwoorden.

* WANNEER EEN KIND LATEN TESTEN?

HOE LANG MOET EEN KIND THUISBLIJVEN?

Het testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder
geval dringend geadviseerd als:

- Altijd tot het einde van de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode. Ook als een
positief geteste huisgenoot weer uit isolatie mag.

- kinderen die op de basisschool zitten (alle leeftijden): bij
verkoudheidsklachten, hoesten, koorts en/of
benauwdheid;
- 0 t/m 3 of 4 jaar (nog niet op basisschool): de klachten
niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er
ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid);
- een kind contact heeft gehad met iemand met corona.
Dan is er een indicatie voor het testen in het kader van
bron- en contactonderzoek. Ouders krijgen hierover
informatie van de GGD;
- de GGD testen adviseert (bijv. bij een uitbraakonderzoek);
- het kind ernstig ziek is.
Zie het kader hiernaast hoe lang een kind thuis moet
blijven.

Getest? Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind of een
huisgenoot de instructies van de GGD op.
- Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de kinderopvang/school,
ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door
de GGD nog niet voorbij is.
- Bij een negatieve uitslag van een huisgenoot die naast milde klachten ook koorts en/of
benauwdheid heeft, mag het kind weer naar de kinderopvang/school.
- Is het kind getest vanwege contact met een categorie 3** en heeft het geen klachten, dan
hoeft het kind niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag.

NB: Testen kan nooit worden verplicht.

Niet getest?
Een kind met klachten wat niet getest is mag weer naar de opvang/school als het minimaal
24 uur volledig klachtenvrij is. Is er sprake van milde klachten en zijn die na 7 dagen na de
1e ziektedag nog niet over? Dan mag een kind ook weer naar de kinderopvang/school. Als
het kind contact heeft gehad met iemand met corona, volg dan de instructies van de GGD op.

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad
voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en
gastouder) en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Neem dan contact op met
een infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke
informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
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