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Beterschap..! 
Juf Manon en juf Henriët zijn positief getest en dus niet op school. We 
wensen ze een spoedig herstel..! 
Juf Manon en juf Henriet has been tested positive, they are not at 
school. We wish them to get well soon..! 
 
Verkouden leerlingen. 
Er is besloten dat leerlingen met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven. 
Ook als een huisgenoot getest moet worden of al getest is maar nog geen uitslag 
heeft, mag het kind niet naar school. 
It has been decided that children with a cold should stay at home. 
If a housemate has to be tested or has already been tested but not yet obtained a result, the child is 
not allowed to go to school. 
 
 

Registreren QR-code 
Ouders en andere bezoekers  moeten zich registreren voordat ze de school binnen 
mogen.Op de toegangsdeur hangt een QR-code. Door deze code met uw telefoon te 
scannen kunt u online uw gegevens invullen.  
 

Parents and visitors must register before entering the school. There is a QR-code on the entrance door. 
By scanning this code with your telephone, you can enter your details online. 
 
Administratie 
Onlangs heeft u een formulier gekregen waarin we u vragen uw adresgegevens in te vullen. Nog niet 
alle formulieren zijn ingeleverd bij de leerkracht. Wilt u dit formulier invullen en meegeven naar 
school..! 
Recently you received a form in wich we ask you to fill in your address details. Not all forms have been 
handed in to the teacher yet. Please fill in this form and take it to school..! 

 
Mondkapje 
Iedereen die 13 jaar of ouder is, moet in de school een 
mondkapje dragen. 
Everyone who is 13 years or older must wear a face mask in the 
school. 

 
 

 

 

Bezoek Basisschool De Ravelijn 
In verband met de beperkingen door het Corona-virus gaan de 
geplande bezoeken van de groene groep aan basisschool De 
Ravelijn in Den Velde niet door.  
Because of the restrictions of the Corona-virus, the children of 
the green group will not visit Primaryschool De Ravelijn in Den 
Velde. 
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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: 

 als het kind 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 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.  

Bij een ongewoon aantal kinderen met klachten (vanaf 3 kinderen per groep) neemt de school contact op 
met de GGD. 

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 has 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 

1. A child with fever above 38°C stays at home 
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. 
 
In an unusual number of children with complaints (from 3 children per group), the school contacts the GGD. 


