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Beste ouders, 

 

Omdat we merken dat de afspraken -wanneer moet u uw kind nou wel/niet naar school sturen en 

hoelang thuis houden in quarantaine- niet geheel voor iedereen duidelijk is vindt u hieronder het 

betreffende gedeelte uit het protocol van PROOLeiden/Leiderdorp (dd 1-10), dat afgestemd is op de 

RIVM-richtlijnen.  

 

Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen  

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.  

 Alle leerlingen op de basisschool mogen met alléén verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen, keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar school. 

 Thuisblijven en testen* is wél nodig als kinderen: 

een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen 

deel uitmaken van een uitbraakonderzoek 

ernstig ziek zijn 

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest 

te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. 

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven: 

als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 

gerelateerde klachten; 

als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19; 

als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, 

moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met 

de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest 

worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen 

thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij ná 

deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over 

thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels 

Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten 

laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. 

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 

Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat 

de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer 

informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

BELANGRIJK: Beste Arcade-ouders: Raadpleeg dit blad als u na wilt gaan hoe u in bepaalde 

situaties kunt (moet) handelen. Wij hanteren de bovenstaande richtlijnen als school eveneens. Als 

we dit allemaal doen hebben we het op school zo goed als mogelijk in de hand en blijven we alert. 

Voor ieders gezondheid. Dank voor uw medewerking! 

http://www.obsdearcade.nl/


Specifiek zijn verder nog de volgende maatregelen van kracht: 

•Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). 

•Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 

fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de 

behandelend arts. 

Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19 en RIVM Handreiking 

contact- en uitbraakonderzoek bij kinderen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aan de ouders die werken met het computerprogramma Bouw! 

                  
 

Inmiddels zijn we weer begonnen met bouw op school. Omdat het zo’n succes is en er meer 

kinderen gebruik van maken hebben wij nu tutors uit de hogere groepen voor Bouw. 

Wij hebben de tutors ingewerkt. Ze hebben instructie gekregen, filmpjes gezien en geoefend. 

Vervolgens hebben de kinderen met elkaar kennisgemaakt. 

Ieder kind dat Bouw doet heeft een tutor op school en werkt daar 2 keer in de week mee samen. 

Het is de bedoeling dat het kind thuis minimaal een keer per week Bouw doet samen met een van 

de ouders (of een andere volwassene of grote broer of zus). Op deze manier werkt de methode het 

best voor het kind. 

Iedere maandagochtend en woensdagochtend vanaf negen uur werken de tutors ongeveer een 

kwartiertje met de kinderen. De tutors halen de kinderen op. Zij hebben ieder een vast plekje waar 

zij werken in de schoolwoningen. Af en toe moet een kind een toets doen. Deze wordt dan 

afgenomen door mij (juf Carlet). Ik ben altijd aanwezig als de tutors aan het werk zijn met de 

kinderen. Ik help ze, begeleid en geef instructie daar waar nodig. 

Het loopt inmiddels heel goed en ik ben ontzettend trots op mijn geweldige tutors die zo fijn, 

consequent en lief met de kinderen werken. Het is geweldig om te zien hoe leuk de tutors met de 

kinderen omgaan. De kinderen die lezen met de tutors vinden het meestal erg leuk om met zo’n 

grote leerling uit de hoge groepen te mogen werken. 

Bij deze mijn verzoek: Ouders werk minimaal 1 keer in de week met uw kind aan Bouw. Op deze 

manier zit er continuïteit in het leesproces en leert uw kind het best.  

Veel plezier met het werken in Bouw! 

Juf Carlet 

     ------------------------------ 

 

Tot zover deze nieuwsbrief. 

Nog iets meer dan één week en dan begint de herfstvakantie. 

 

 

Hartelijke groet,  
 
Geert-Jan Wijgergangs 
Directeur OBS DE Arcade 

 

 


