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Beste ouders,

Update corona-regels op het JongLeren

● De geldende corona regels worden nog steeds
gehandhaafd binnen onze school.

● Binnen het publieke gedeelte van de Omnibus
zijn mondkapjes verplicht voor volwassenen.

● Wanneer bezoekers / ouders de school willen
betreden moeten zij zich melden bij de receptie
van de Omnibus. Er wordt naar school gebeld en
de mensen worden opgehaald.

● Bewaak te allen tijde de 1,5 meter afstand
tussen teamleden.

● In overleg met de directeur is het voor personeelsleden toegestaan om na schooltijd in
het eigen klaslokaal te blijven om werkzaamheden af te ronden en/of voor te bereiden.

● Bij (leer)team besprekingen wordt de 1,5 meter regel gehanteerd.

De afgelopen periode is de situatie op school stabiel gebleven. Een enkele leerling in de
bovenbouw is positief getest. Geen van de leerkrachten zijn tot heden positief getest.
Wanneer er vermoedens zijn wordt een leerkracht zo spoedig mogelijk getest. Dit is tot nu
toe allemaal negatief geweest. Wanneer er in de thuissituatie een positief getest iemand is
worden de quarantaine regels van de GGD strikt opgevolgd. Deze regels veranderen



regelmatig. We hebben dan ook nauw contact met de GGD wanneer dat nodig is en we
vragen hebben. Indien nodig krijgen we informatiebrieven van de GGD voor ouders en
leerkrachten. Op school proberen we alles zo normaal mogelijk te laten doorgaan. Op een
aangepaste wijze hebben we het Sinterklaasfeest kunnen vieren en zullen we ook het
kerstfeest beleven. Hieronder de meest actuele vragen en antwoorden t.a.v. quarantaine,
klachten, contacten, enz. Bij twijfel is het goed om de GGD te raadplegen.

Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat u en uw gezin in
quarantaine gaan. Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over
gezinsquarantaine.

Wat zijn de regels als mijn kind klachten heeft?
Dit hangt af van de leeftijd van uw kind. En van de vraag of uw kind op de basisschool of de
middelbare school zit.

Kinderen van 0 t/m 4 jaar en basisschoolleerlingen
Mogen naar school en opvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met
astma of hooikoorts. Maar verder blijven ze thuis.
Hoeven niet altijd getest te worden.
Blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid, of veel hoesten.
Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.

Let op: er gelden andere regels als:

Een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts heeft of last van benauwdheid. Dan
blijft iedereen thuis. Behalve als degene met klachten een klein kind is (t/m groep 2 van de
basisschool). In dat geval hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven.
Een contact corona heeft en het kind ook milde klachten heeft. Dan blijven kinderen ook
thuis.

Middelbare school leerlingen (en jongeren t/m 17 jaar)
Voor deze kinderen gelden dezelfde regels als voor volwassenen. Bij klachten: blijf thuis en
laat je testen. Bekijk de basisregels corona die gelden voor iedereen.

Moeten ouders, broertjes en zusjes in quarantaine als een kind klachten heeft?
Huisgenoten van kinderen met verkoudheidsklachten, zoals niezen of hoesten, hoeven niet
thuis te blijven.

Heeft het kind naast milde coronaklachten ook last van koorts of benauwdheid? Dan blijven
alle huisgenoten thuis. Behalve als het om een klein kind gaat (t/m groep 2 van de
basisschool).

Ook als een kind corona heeft blijft iedereen in huis thuis. Hoe lang iedereen moet
thuisblijven staat op de pagina over quarantaine.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen


Wat zijn de regels als iemand anders in huis klachten heeft?
De huisgenoot met klachten laat zich testen.
Let op: Heeft een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts of last van
benauwdheid? Dan blijft iedereen thuis tot de testuitslag er is, ook de kinderen. Behalve als
degene met klachten een klein kind is (t/m groep 2 van de basisschool).

Wat zijn de regels als iemand in huis corona heeft?
U hoort van de GGD wat u moet doen:

Degene met corona gaat thuis in isolatie (dat betekent zoveel mogelijk afstand houden van
huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten.
De rest van het gezin gaat in quarantaine. Zij mogen zich 5 dagen na het laatste contact,
zonder klachten laten testen. De GGD helpt deze datum te bepalen. Als deze test negatief is
en de gezinsleden geen klachten hebben, mogen ze weer naar buiten.
Wie klachten krijgt laat zich testen. Ook de kinderen kunnen dan getest worden.

Hoe lang moeten gezinsleden in quarantaine als iemand in huis corona
heeft?
Huisgenoten/gezinsleden kunnen zich na 5 dagen laten testen op corona. Ook als ze geen
klachten hebben. Let op: dat is 5 dagen nadat ze voor het laatst een tijd dichtbij de besmette
persoon in de buurt zijn geweest. Dus 15 minuten of langer dichter dan 1,5 meter in de buurt.
De GGD helpt met het bepalen van deze datum. Ze leggen ook uit hoe u in dit geval een
afspraak maakt.

Is deze test negatief en hebben zij geen klachten? Dan mogen ze weer naar buiten.

Doen ze geen test? Dan blijven zij 10 dagen thuis. Dit is 10 dagen nadat ze voor het laatst
een tijd dicht in de buurt zijn geweest bij de persoon met corona. Dus 15 minuten of langer
dichterbij dan 1,5 meter.

Krijgen uw gezinsleden en huisgenoten klachten? Dan moeten zij zich direct laten testen.

Wat zijn de regels als iemand in de directe omgeving corona heeft?
Het RIVM maakt onderscheid tussen nauwe contacten en niet nauwe contacten.

Nauwe contacten

Een nauw contact was langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld
een oppas of familielid.

Heeft een nauw contact corona? Dan hoort u van de GGD wat u moet doen: 10 dagen
thuisblijven en bij klachten zo snel mogelijk testen. Dat geldt ook voor kinderen. Lees de brief
voor nauwe contacten van coronapatiënten.
U kunt zich ook zonder klachten laten testen als u naar voren komt uit bron- en
contactonderzoek. Dit kan op de 5e dag na het laatste contact met de besmette persoon. U
hoort van de GGD hoe u zich zonder klachten kunt laten testen. Is de uitslag van de test
negatief? Dan hoeft u niet meer in quarantaine te blijven. Blijf wel extra alert op klachten en

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
https://lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient
https://lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient


blijf de basisregels volgen. En krijgt u klachten? Dan blijft u thuis en maakt u een nieuwe
testafspraak.
Kinderen van 0 t/m 4 jaar en bassischoolleerlingen mogen naar school, opvang en sport.
Maar alleen als ze geen klachten hebben. Krijgen zij klachten die passen bij corona? Dan
blijven zij thuis. Overleg met de GGD of uw kind getest moet worden.

Een overig (niet-nauw) contact

Een niet-nauw contact was langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand in
dezelfde ruimte. Bijvoorbeeld een leraar.

Heeft een niet-nauw contact corona? Dan hoort u van de GGD wat u moet doen: 14
dagen goed op klachten letten. Maar u hoeft niet in quarantaine. Lees de brief voor
nauwe contacten van coronapatiënten.
En krijgt u klachten? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Dat geldt ook voor
kinderen.

Moet de rest van het gezin ook thuisblijven als ik een nauw contact ben van iemand met corona?

Uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als zij zelf geen nauw contact zijn van degene
met corona. En als zij geen klachten hebben. Zelf blijft u wel thuis als u een nauw contact
bent van iemand met corona (zie de vraag hierboven).

Wat zijn de regels voor kinderen na terugkeer uit een buitenlands corona
risicogebied (oranje gebied)?
Is uw gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen 10 dagen thuis (in quarantaine).
Maar kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar school, sport en opvang, zolang zij geen klachten
hebben.

Krijgt iemand in het gezin klachten? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Is de uitslag
van de test negatief? Dan moet maakt u toch de 10 dagen quarantaine af. U kunt namelijk
nog ziek worden.

Sinterklaasfeest 2020
Op 4 december hebben we het Sinterklaasfeest gevierd op
onze school. Het was een sfeervolle ochtend. In de morgen
hebben we met een aantal groepen Sinterklaas verwelkomd in
het theater van de Omnibus. Na een kort ontvangst is
Sinterklaas naar de groepen toegegaan. Natuurlijk op gepaste
afstand. De kinderen van groep 1 t/m 5-6 hebben genoten. De
leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben een Sinterklaas cadeau
gekregen en de groepen 5 t/m 8 hadden fantastische surprises
voor elkaar gemaakt. Een groot feest!!! Ouders van de
ouderraad hebben hard gewerkt om alles goed te laten
verlopen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


Hanneke Smits
In augustus is Hanneke met zwangerschapsverlof gegaan en zij
zal in januari terugkeren van dit verlof. In oktober is Jip Olivier

geboren. Zoals jullie kunnen zien
doet moeder en Jip het
uitstekend. In de tussenliggende
periode hebben de leerlingen
natuurlijk ook “gemeet” met
Hanneke.
Linda is vanaf augustus de vervangster geweest voor
Hanneke. Vanaf 4 januari zal Linda op de maandag en
vrijdag voor de groep blijven en Hanneke zal er op de

dinsdag, woensdag en donderdag zijn.

Jozien van Hunen
Op vrijdag 11 december gaat Jozien met zwangerschapsverlof. Medio januari zal de
bevalling plaatsvinden. Wij wensen haar een voorspoedige bevalling. Linda zal de
vervanging gaan invullen.

Afscheid Wolter Rensink
Wolter was jarenlang een vertrouwd gezicht binnen onze school. Al geruime tijd is Wolter
afwezig wegens ziekte.  Eerst deeltijd afwezig daarna volledig. Dit alles heeft ertoe geleid dat
we op 16 november officieel afscheid moesten nemen van Wolter. Momenteel is Wolter
bezig met behandelingen. We hopen dat deze ertoe leiden dat er verbetering optreed.
Wij wensen hem veel beterschap.

Bezoek Schaatsbaan
Afgelopen week hebben we met de groepen 3 t/m 8 de geweldige kunstijsbaan in de
Schuytgraaf bezocht. Helaas ging het vanwege de regen niet door op de geplande maandag
maar gelukkig hebben we het rooster kunnen omzetten en is het alsnog doorgegaan. Een
geweldige ervaring voor de kids en de leerkrachten op het
kunstijs. Helaas geen echt ijs maar dit mocht de pret niet
drukken.

●
●
●
●



Kerstontbijt

Op donderdagochtend 17 december zullen we de ochtend
starten met een sfeervol kerstontbijt in alle groepen.
Afgelopen maandag hebben we de school omgetoverd van
een Sintsfeer in een Kerstsfeer. De klassen zijn mooi
versierd en ook de gangen van onze school. Normaal
gesproken doen wij dit samen met een groot aantal ouders
maar door de Covid situatie is dit beperkt gebleven tot een
de ouderraadsleden en enkele leerkrachten. Om ons te
houden aan de corona regels hebben we dit jaar gekozen
voor een kerstontbijt. We gaan natuurlijk het altijd gezellige
ouder kerstcafé missen.
We starten de dag met het kerstontbijt en daarna is er een speciale kunst activiteit georganiseerd
vanwege de afsluiting van ons thema KUNST. Kinderen van alle groepen zullen speciale kunst
kerstkaarten met mooie kerstwensen maken voor ouderen uit onze stad.
We maken een mix van jongere en oudere klassen om samen deze kaarten te maken.
De rest van de dag zullen er nog mooie kerst activiteiten plaatsvinden.

Tot zover deze laatste nieuwsbrief van 2020.

Wij wensen iedereen een mooie feestdagen
en een voorspoedig 2021

Team JongLeren


