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Nieuwsbrief 8-9-20 locatie Rijkerswoerd
Corona:
Voorlopig hebben we nog steeds het liefst zo weinig mogelijk ouders binnen op de BSO,
daarom blijven we zo lang het weer het toelaat van 16:30-17:30 buiten i.v.m. het ophalen.
Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood
reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen
in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar
oranje of rood. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar
de buitenschoolse opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij
tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of
benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen
thuisquarantaine niet halen of brengen. Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun
quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen.
Covid-19 en school/BSO
De afgelopen week zijn er vragen gesteld als
“Wanneer moet mijn kind nu thuis blijven?”.
Hieronder leest u onze richtlijnen nog een keer.
Mag een kind met een verkoudheid naar school en de BSO?
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid
gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:
- als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
- als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;

-

als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf
38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
- als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking
wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
Waarom mogen jonge kinderen wel met neusverkoudheid naar school/BSO?
Bij kinderen verloopt COVID-19 niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt
beperkt te zijn. Daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de
basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kinderopvang of de BSO.
Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan het dan wel naar
school?
Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten.
Het kind mag dan gewoon naar school of de BSO. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u
gewend bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind
testen.
Koken en knutselen:
We gaan weer de kookactiviteiten hervatten op de groepen, uiteraard op een hygiënische en
verantwoorde manier.
Op de papegaaiengroep is een timmer/klus tafel aangeschaft om daar op te kunnen
timmeren etc. We zijn nog op zoek naar gereedschap, bijv. een handboor, materiaal om vast
te spijkeren zoals frisdrankdopjes van metaal en plastic en restjes hout. Verder zijn
oude/kapotte apparaten welkom om uit elkaar te schroeven. Wie spaart er voor ons mee?
Schoolwoning:
Afgelopen week is de gemeente langs geweest i.v.m. de staat van het gebouw en dan met
name de kozijnen/deuren. Het goede nieuws is dat de kozijnen en deuren vervangen gaan
worden door kunststof kozijnen en deuren. Wanneer is nog niet bekend maar het gaat
gebeuren!
Gevonden voorwerpen:
Ik heb na de zomervakantie de hele kapstok leeggehaald met jassen/tassen etc. Dit ligt nog
een week op de BSO en daarna gaat het in de kledingcontainer of weg. Kortom mist u een
jas of een tas kom z.s.m. even kijken.
Gezondheidsbeleid:
We gaan binnenkort met een groepje leidsters die de BSO’s en het KDV vertegenwoordigen,
onze pedagogisch coache/beleidsmedewerker en de directeur aan de slag om een
gezondheidsbeleid te ontwikkelen voor het hele Kindcentrum. Ook nemen we hierin
risicovol spelen op het KDV en de BSO mee. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen hierin.
Zindelijk:

Wilt u als uw kind nog regelmatig ongelukjes heeft vervangende kleren in de tas doen of
afgeven op de BSO?

