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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De tweede week van onderwijs op afstand is gestart. We missen in de school de kinderen en ook u als ouder(s).
Gelukkig zijn er veel contactmomenten via Google Meet, telefonisch of via Parro of mail. Gaaf om te zien dat
iedereen zo goed zijn best doet om alles te volgen.
Wij zijn trots op onze collega's en ik hoop dat het lesprogramma op deze wijze zo goed als mogelijk door kan
gaan. Ook willen wij onze dank naar u als ouders uitspreken, er komt veel op u af. Naast uw eigen werk de
kinderen onderwijs geven vraagt veel. Uit eigen ervaring weet ik ook hoe pittig dit kan zijn. Bedankt voor hoe u
het oppakt en als u er niet uitkomt schroom dan niet om contact op te nemen met de leerkracht. De leerkracht kan
de zorgen met u bespreken en indien nodig ook bespreken met de intern begeleiders van de school.
Wij hopen natuurlijk dat de kinderen zo snel mogelijk weer naar school mogen, de berichten zijn echter niet
hoopgevend. Volgende week, na de persconferentie komen wij met de directeuren van de GAVE-scholen weer
samen om de uitkomsten van het kabinet te bespreken en om eventuele plannen te bespreken.
Het testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar is in beperkte mate aangepast.
Hieronder het aangepaste testbeleid tot en met 12 jaar:
1.

2.
3.

4.

Hebben deze kinderen klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of
benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen met alleen een neusverkoudheid mogen naar
noodopvang en school (zie hiervoor ook punt 4).
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
o De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is.
o Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.
o Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun
deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij
verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij laten zich testen en
blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat.

In de link hieronder kunt u aanvullende informatie hierover lezen.
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Wij hopen natuurlijk dat iedereen gezond blijft, mocht het toch zo zijn dat u of één van uw kinderen positief getest
is dan horen wij dat graag van u. U kan dan een mail sturen naar j.goedhart@gavescholen.nl .
Met vriendelijke groet namens het team van de Prinses Beatrixschool,
Janita Goedhart-Theunisse.
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