
Beste ouder(s), verzorger(s),  

Terugkijkend op de eerste vier schoolweken, is de conclusie dat diverse kinderen afwezig waren in 

verband met verkoudheidsklachten, conform de officiële richtlijnen van het RIVM en de GGD.  

Vervelend voor uw kind dat het in deze situatie niet naar school kon en mogelijk bracht dit voor u als 

ouder organisatorische problemen met zich mee. Dit is helaas de situatie waar we met elkaar zo 

goed mogelijk mee moeten omgaan. Met het herfstseizoen in aantocht, kunnen we er rekening mee 

houden, dat dit probleem alleen maar groter wordt. 

Vorige week ontving u van ons een schrijven over de uitval van leerkrachten door Corona en hoe wij 

hiermee omgaan. Middels dit schrijven informeren wij u hoe wij omgaan met leerlingen die thuis 

moeten blijven omdat ze ziek zijn of volgens de richtlijnen van het RIVM thuis moeten blijven. 

Vorige week gaven we aan dat de richtlijnen aangepast zijn: 

- Bij een milde verkoudheid hoeven ook kinderen van groep 3 t/m 8 niet meer thuis te blijven; dit 

was al van toepassing voor kinderen uit groep 1 en 2.  

- Ongewijzigd is: als een kind (of een ander gezinslid) koorts heeft, dan moet het hele gezin thuis 

blijven, totdat degene met koorts 24 uur klachtenvrij is.  

In de bijlage vindt u de nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8.  

Hoewel er dus meer ruimte komt dat kinderen gewoon naar school komen als ze verkouden zijn, kan 

het nog steeds zo zijn dat de gezinssituatie maakt dat een kind een paar dagen thuis moet blijven.  

Ook al zijn de omstandigheden bijzonder, uitgangspunt is dat we ons uiterste best doen het 

onderwijs aan uw kind(eren) waar mogelijk doorgang te laten vinden.  

Met het team hebben we de volgende afspraken gemaakt:  

- Als kinderen echt ziek zijn, hoeven ze geen schoolwerk te maken. Als een kind thuis moet blijven 

omdat een ander gezinslid ziek is, vinden we het belangrijk dat het schoolwerk (vanaf groep 3) 

wèl gemaakt wordt. Op die manier voorkomen we dat kinderen te ver achterop raken ten 

opzichte van de rest van de groep.  

 

- Voor de groepen 3 t/m 8 kunnen in zo’n geval de weektaak, de werkboeken etc. op school 

worden opgehaald. Als u als ouder zelf ook thuis moet blijven, probeert u dan iets te regelen via 

een andere ouder. Lukt dat niet, neem dan contact op met de leerkracht via PARRO.  

 

- De materialen liggen vanaf 9.00 uur ’s morgens (na overleg met de leerkracht) klaar op de 

tafeltennistafel. De materialen voor de groepen 5 t/m 8 liggen dezelfde dag klaar, voor de 

groepen 3 en 4 ligt het werk de volgende dag klaar.  

 

- Voor de groepen 6 t/m 8 staat de weektaak ook in Classroom, op termijn zullen hier ook 

werkbladen e.d. geplaatst worden welke leerlingen kunnen maken.  

 

  



- Het is voor ons in principe niet mogelijk om naast het aansturen van een groep, op individueel 

niveau, digitaal instructies te verzorgen. Ons verzoek aan u is om waar mogelijk of waar nodig 

uw kind te helpen of uitleg te geven. Mocht u (of uw kind) ergens niet uitkomen, dan kunt u 

contact met de leerkracht opnemen. 

 

- Voor kinderen van groep 1 en 2 worden er geen werkjes of opdrachten verstrekt. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Iedereen heel veel sterkte met alle Corona perikelen en blijf gezond! 

Met vriendelijke groet,  

Team St. Jozefschool 

 


