
 

 

Brief aan ouder(s) / verzorger(s) i.v.m. het coronavirus  

 

Rossum, 17 augustus 2020 

 

Betreft: start schooljaar 2020-2021  

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  

 

Hierbij wil ik u informeren over de start van het schooljaar en de maatregelen die hierbij van 

toepassing zijn in het kader van corona.  

 

Allereerst hoop ik dat u en uw kinderen een goede en ontspannen vakantie hebben gehad 

en klaar zijn voor het schooljaar 2020-2021. 

 

Ten aanzien van de start van dit schooljaar is na intern overleg met alle schooldirecteuren 

besloten om het bestaande coronaprotocol zoals werd gehanteerd voor de zomervakantie te 

handhaven. Hoewel er nog geen sprake is van een formeel vastgestelde tweede golf lopen 

de coronabesmettingen op en derhalve is besloten om vast te houden aan het Stroomm-

brede protocol. 

 

Nog even de belangrijkste maatregelen op een rijtje: 

 

* Ouders zijn helaas tot nader bericht, niet welkom in de school of op het schoolplein. 

  Gesprekken met ouders verlopen in principe telefonisch of digitaal; echter uitzonderingen  

  zijn in overleg met directeur / leerkracht mogelijk. Hierbij gelden uiteraard de geldende  

  hygiëne maatregelen zoals bijvoorbeeld 1 ½ meter afstand houden. 

 

* Ten aanzien van ziekteverschijnselen gelden de volgende maatregelen: 

  Kinderen uit groep 1 en 2 mogen bij neusverkoudheid naar school behalve als zij in contact  

  zijn geweest met een patiënt met een bevestigde corona-infectie of als een volwassen  

  gezinslid klachten heeft die passen bij een corona-infectie. Indien uw zoon of dochter  

  andere klachten heeft die passen bij een corona-infectie (zoals benauwdheid, hoesten en  

  koorts) moet hij/zij wel thuisblijven. Voor de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 blijft  

  het onderstaande van toepassing: 

 

Indien uw kind(eren) de volgende klachten heeft blijft hij/zij thuis:  

 

• Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij het coronavirus 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak).  



 

 

 

 

• Als er een volwassen gezinslid in huis woont met passende klachten bij het 

coronavirus (koorts en/of benauwdheidsklachten).  

 

Wanneer uw kind gedurende de dag klachten ontwikkelt wordt u gevraagd uw kind direct op 

te halen van school en thuis te houden. Ook eventuele broers/zussen worden hierover 

geïnformeerd en gaan direct mee naar huis. Uw kind kan dan ook niet naar de BSO. 

 

* Indien u onlangs met uw kind op vakantie bent geweest in een risicogebied mag uw kind,  

  bij geen klachten gewoon naar school. Wij vragen u wel om uw verblijf in een risicogebied  

  te melden bij de directie van uw school. 

 

* In geval van afwezigheid van leerkrachten worden er geen groepen samengevoegd. De  

  kans bestaat dat u uw kind in dat geval thuis moet houden. 

 

* Traktaties bij verjaardagen etc. zijn tot nader bericht helaas nog niet mogelijk. 

 

Nadere schoolspecifieke informatie met betrekking tot het protocol ontvangt u deze week van 

uw schooldirecteur. Het spreekt voor zich dat u zich bij vragen altijd kunt richten tot de 

schooldirecteur.  

 

Ik realiseer mij dat er wederom een beroep op u (en uw kinderen) wordt gedaan om de 

corona verspreiding terug te dringen. Helaas is dit de realiteit en doe ik een dringend beroep 

op u om de richtlijnen te respecteren zodat wij het onderwijs binnen de Stroomm-scholen zo 

goed mogelijk vorm kunnen geven. 

 

Als laatste rest mij, ondanks de omstandigheden waarin wij nu verkeren, u en uw kinderen 

een goed schooljaar toe te wensen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

R.J.A. Koevoets | MSc 

voorzitter College van Bestuur Stroomm  

 

 

 


