
 
                                                                 Nieuwsbrief vrijdag 19 juni 2020 
    
Beste ouders/verzorgers, 
 
Nog maar twee weken naar school en dan start de zomervakantie! 
 
Nieuws over coronavirus: Wat te doen bij snotneuzen en snottebellen? 
Snotneuzen en snottebellen, kinderen die naar school en kinderopvang gaan, hebben er regelmatig 
mee te maken. Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met 
neusverkoudheid aangepast.  
 
Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid zonder koorts mogen naar het 
kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool, behalve als zij een contact zijn van een patiënt 
met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen 
bij COVID-19.  
Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen 
(zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders 
getest worden. 
 
Sinds 1 juni kunnen kinderen met klachten getest worden op het coronavirus. Als blijkt dat het 
verkouden kind het coronavirus niet heeft en verder geen klachten heeft, mag hij of zij weer gewoon 
naar school of het kinderdagverblijf. Veel jonge kinderen hebben regelmatig last van 
verkoudheidsklachten. Zij kunnen daarom ook meerdere keren getest worden bij nieuwe episodes 
van neusverkoudheid. 
Het is met name belangrijk om te testen als kinderen in aanraking zijn geweest met mensen die het 
coronavirus hebben of als ouders klachten hebben die op het coronavirus kunnen duiden. Ook als er 
in een klas meer dan drie kinderen klachten hebben die lijken op het coronavirus adviseert het RIVM 
kinderen te testen zodat bij een positieve test bron- en contactonderzoek kan worden gedaan. 
Testen is niet verplicht. Niet geteste kinderen mogen weer naar school als de klachten over zijn. 
 
Kinderen met chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts mogen gewoon naar school. Als 
de klachten herkenbaar zijn is het niet nodig om te testen op het coronavirus. Alleen bij het 
veranderen van klachten of het ontstaan van nieuwe klachten blijft het kind thuis. Bij twijfel kan de 
jeugdarts verbonden aan de school in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of 
behandelend arts kijken of het raadzaam is te testen op het coronavirus. 

 
Sint Jan 
Op donderdag 25 juni gaan alle kinderen tot 14.15 uur naar school. 
 
Groep 8 
Deze laatste periode staat voor de kinderen van groep 8 in het teken van hun afscheid. Zij zijn druk in 
de weer met hun afscheidsboek, waarin allerlei herinneringen worden verzameld en stukjes van 
kinderen en leerkrachten aan worden toegevoegd.  
 
Kennismaken voortgezet onderwijs. Op maandag 29 juni hebben de kinderen die naar 't Schylger 
Jouw gaan op verschillende tijden over de dag verspreid een kennismakingsmoment. Daar 



ontmoeten zij elkaar in hun eigen coachgroepen. Deze dag zijn de kinderen van groep 8 verder vrij 
van school. 
Op woensdag 1 juli nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. Dat doen we dit jaar niet op 
school helaas maar wel op een andere, mooie plek waar het met afstand gevierd kan worden. Meer 
nieuws hierover volgende week. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   
 
In de nieuwsbrief van 26 juni wordt uiteengezet hoe de laatste week eruitziet. 
 
Namens het team,  
 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
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