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Maandag gaan de kinderen weer naar school! 
Maandag 8 februari verwachten we alle kinderen weer op De OpStap. We gaan weer volledig naar 
school 

• De reguliere leerplicht geldt. 

• We verwachten uw kind vanaf 8.15 op het plein voor de school. De onderwijsassistent laat 
dan de kinderen in kleine groepjes de school ingaan.  

• De kinderen zullen per groep pauze krijgen om buiten te kunnen spelen. 

• Op school blijven de kinderen zoveel mogelijk in hun eigen groep. 

• Is uw kind verkouden dan blijft hij/zij thuis. 

• De landelijke regels voor Corona blijven van kracht. 

• Van de kinderen van groep groen verwachten we dat ze een mondkapje dragen. Wanneer ze 
op hun plaats zitten, mag het mondkapje af. 

• Groep Groen is in 2 groepen gesplitst om de gewenste ruimte te creëren. Juf Manon is de juf 
van deze tweede groep groen. 

• Blijkt dat een kind of een leerkracht Corona heeft dan moet deze hele groep in quarantaine. 
We hopen dat het niet gebeurt. U wordt dan natuurlijk zo snel mogelijk geïnformeerd. 
 

Monday all children go to school again! 

• Regular compulsory education applies. 

• We expect your child from 8.15 on the square in front of the school. The teaching assistant 
then allows the children to enter the school in small groups. 

• The children will have a break per group to play outside. 

• At school the children stay in their own group as much as possible. 

• If your child has a cold, he/she stays at home. 

• The national rules for Corona remain in effect. 

• We suspect from the students of group Green to wear masks. When they are seated, the mask 
can be removed. 

• Group Green is split into 2 groups because to create more space. Juf Manon is the teacher of 
this secound groep Green. 

• I fit turns out that a student or teacher has Corona, the entire group must be quarantined. We 
hope it doesn’t happen. You will of course be informed as soon as possible. 
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Corona-maatregelen 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het basisonderwijs: 
 

❖ Er hoeft geen 1,5 meter afstand tussen de kinderen te zijn. 
❖ Ouders zijn op afspraak welkom in school 
❖ Volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar, en passen strikt de 

hygiënevoorschriften toe. 
 

Een kind met de volgende luchtwegklachten blijft thuis: 
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve: 

• als het kind ook andere klachten heeft die passen bij Corona. 

• als het kind een huisgenoot is van iemand met Corona. 

• als een huisgenoot van het kind naast milde Corona klachten ook last heeft van koorts of 
benauwdheid. 

• Een kind met koorts boven 38°C blijft thuis. 

• Als een kind ernstig verkouden is 

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar school. Als iemand 
in het huishouden van het kind getest is voor Corona en een positieve uitslag heeft, moet het kind wachten 
tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven.  

Corona Measures 
The school applies the RIVM-opinions and the guidelines applicable to primary education. 
 

❖ There doesn’t have to be 1,5 meter distance between the children. 
❖ Parents are welcome in school on appointment 
❖ Adults keep 1,5 meter away from each other at all times and apply the hygiene requirements 

stricktly. 

 
A child with the next (respirations)complaints remains at home: 
 

• If the child also has other complaints that are consistent with Corona. 

• If the child is a roommate of someone with Corona 

• If a housemate of the child in addition to mild corona complaints also suffers from fever or chest 
tightness 

• A child with fever above 38°C stays at home 

• If a child has a severe cold 
 
If everyone in the household has no complaints for 24 hours, the child can go back to school. 
If someone in the child’s household has been tested for Corona and has a positive result, the child must wait for 
that person to be complaint-free for 24 hours and then stay home for 14 extra days. 
 

 


