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Infobrief ouders noodopvang
Onderwerp: richtlijnen noodopvang en bijgesteld testbeleid kinderen
Brielle, 3 januari 2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Allereerst de beste wensen voor een gelukkig en gezond 2021!
Nu we in de 2de lockdown zitten, starten we vanaf morgen 4 januari 2021 tijdens schooltijd met het
verzorgen van de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen op school.
Zoals u van ons gewend bent volgen wij hierbij de protocollen op van de Rijksoverheid, het RIVM en
de GGD Rotterdam-Rijnmond.
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen informeren we u graag wanneer kinderen met
klachten naar de noodopvang mogen komen en wanneer ze moeten thuisblijven.
Wanneer mogen kinderen met klachten naar de noodopvang komen?
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de noodopvang en andere vormen van
kinderopvang, met:
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
•

als ze af en toe hoesten;

•

met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Wanneer moeten kinderen thuisblijven van de noodopvang?
Kinderen moeten thuisblijven als:
• uw kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest. Hierbij geldt:
o

Indien het een jong kind, t/m groep 2 van de basisschool, betreft, mag het in principe
als het 24 uur koortsvrij is weer naar school.

o

Kinderen uit groep 3 t/m 8: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve
testuitslag weer naar school;

•

Het kind een contact is van iemand die positief is getest op corona EN klachten heeft die
passen bij COVID-19;

•

Het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een
negatieve testuitslag heeft;

•

Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft
thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze
periode mag het kind daarna weer naar school.

Als uw kind gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan zullen wij u bellen met het verzoek uw
kind te komen ophalen.

Maatregelen noodopvang op school
Omdat ieders gezondheid voor ons voorop staat, worden de onderstaande (hygiëne)maatregelen in
de noodopvang opgevolgd:
• Gebruikelijke hygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen aan de
binnenkant van de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.
• Afstandsregel: kinderen moeten op school zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden van
volwassenen. Deze maatregel is geen landelijke richtlijn, maar in overleg met de GGD
Rotterdam-Rijnmond uit voorzorg genomen.
Het is belangrijk om deze maatregelen op te volgen. In de noodopvang zullen we daarom met
kinderen hier aandacht voor hebben. Daarnaast streven we naar een kleine groepsgrootte, want hoe
kleiner de groep hoe minder het risico op verspreiding.
Wanneer kan een kind getest worden?
Zoals u wellicht al heeft gehoord, heeft de Rijksoverheid per 31 december het testbeleid bijgesteld
voor kinderen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen.
Melding maken bij de schoolleiding
Mocht er onverhoopt een besmetting bij uw kind worden geconstateerd, dan vragen we u om hiervan
direct melding te doen bij de schoolleiding.
Informatie en vragen
Meer informatie vindt u op de websites van bovengenoemde instanties van de Rijksoverheid, het
RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Ook kunt u voor vragen telefonisch terecht bij de GGD
Rotterdam-Rijnmond. Zij zijn dagelijks tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer:
010 – 443 80 31.
Voor andere vragen kunt u bij mij terecht, stuurt u mij dan een mailbericht via:
Gerrit.Bussink@edumarevpr.nl
Met vriendelijke groet, mede namens de teamleden
Gerrit Bussink
Schooldirecteur

