Basisschole
n vanaf 8 ju
ni
weer volled
ig open

Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders/verzorgers
- basisonderwijs -

Uw kind kan weer op een goede manier naar school,
als wij samen het volgende doen:
Halen en brengen

Blijf thuis bij:

Maximaal één volwassene brengt
de kinderen naar school en haalt
ze weer op.

• Neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest,
		
tijdelijk minder ruiken en proeven,
verhoging tot 38ºC en koorts.

Schoolplein en school

• Leerlingen en onderwijspersoneel 		
blijven ook thuis als een gezinslid 		
verkouden is en koorts heeft.

Ouders/verzorgers komen niet op
het schoolplein of in de school.

• 24 uur klachtenvrij = weer naar 		
school.

Volg aanwijzingen van het
personeel op

Risicogroepen

Afstand
1,5 m.

• Tussen kinderen: 1,5m afstand houden 		
niet nodig

Kinderen en onderwijspersoneel die tot de
risicogroep behoren of waarvan
gezinsleden tot de risicogroep behoren
kunnen thuisblijven. Neem hierover
contact op met de schoolleiding en
behandelend arts.

• Tussen onderwijspersoneel en kind:
preventief zoveel mogelijk 1,5m afstand
(minder afstand levert geen gevaar op, maar 		
kijk wat er kan).

• Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand.

Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Kijk voor vragen en
het volledige protocol op
weeropschool.nl
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Vanaf 8 juni gaat uw kind weer de hele week
naar de basisschool
Uitleg voor u en uw kind.
Kan mijn kind veilig naar school?
Ja. Uw kind kan veilig naar school.
Vooral volwassenen kunnen het coronavirus verspreiden. Dit blijkt uit onderzoek.
Is mijn kind veilig op school? Ja:
- Uw kind moet vaak de handen wassen.
- De tafel en stoel van uw kind worden vaak schoongemaakt.
Kan mijn kind met andere kinderen spelen op school?
Ja. Kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand te houden bij het spelen.

Wat kan ik doen als ik me zorgen maak?
Neem contact op met de leraar of schoolleider van uw kind.
Zij vertellen wat zij doen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.
Kan ik mijn kind nog naar school brengen?
Ja. Kom wel alleen.
Houd u aan de regels van de school.
Voor het hek neemt u afscheid van uw kind.
Een leraar neemt uw kind mee naar de klas.
Uw kind blijft thuis als:
Uw kind verkouden is / hoest / weinig kan ruiken of proeven / koorts heeft.
Én als er iemand in uw huis verkouden is en koorts heeft.
Dan blijft uw kind ook thuis.

Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351

