Bemmel, 15 juni 2020
Betreft: informatie rondom leerlingen met klachten
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u wellicht al heeft gehoord, waren er deze week diverse leerlingen thuis met verschillende
klachten. We vinden het belangrijk om u hierover te informeren, zodat u op de hoogte bent van de
ontwikkelingen en hoe wij hier als school mee omgaan.
De richtlijnen
In de richtlijnen vanuit het RIVM wordt geschreven dat leerlingen met de volgende klachten thuis
moeten blijven:
- Neusverkoudheid;
- Hoesten;
- Moeilijk ademen/benauwdheid;
- Tijdelijk minder ruiken en proeven;
- Koorts boven de 38 graden.
Wanneer een leerling 24 uur geen klachten meer heeft, mag de leerling weer naar school.
Contact met GGD
Omdat wij deze week te maken hadden met diverse leerlingen die thuis waren vanwege één of
meerdere bovenstaande klachten, hebben wij – conform richtlijnen vanuit het RIVM – contact
opgenomen met de GGD.
Het advies van de GGD is om uit voorzorg contact op te nemen met de ouders van de leerlingen die
thuis waren vanwege klachten om het ziektebeeld goed in kaart te brengen. De GGD zal – indien
noodzakelijk – ook contact opnemen met deze ouders.
Moet u zich zorgen maken?
De GGD benoemt dat het normaal is dat kinderen in deze tijd (met alle kinderen weer in de klas)
neusverkouden worden of griepverschijnselen vertonen. Wij zien dit patroon ook vaak terug na
vakantieperiodes. Daarnaast zijn de richtlijnen strenger waardoor kinderen eerder thuis blijven.
De GGD en wij als school willen aangeven dat er absoluut geen aanleiding is om u op dit moment
zorgen te maken. Er zijn op dit moment geen kinderen die positief zijn getest op Corona en ook onze
medewerkers vertonen geen klachten.
Hoe nu verder?
Wij blijven alle ontwikkelingen goed volgen en brengen u op de hoogte wanneer de situatie
verandert. Daarnaast zullen wij persoonlijk met u contact opnemen wanneer uw zoon of dochter
thuisblijft met klachten.
Wij willen u vragen bij het afmelden van uw kind duidelijk aan te geven om welke klachten dit gaat.
Ook willen wij aan u vragen het aan ons door te geven wanneer er bij een of meerdere gezinsleden
een test voor COVID-19 is afgenomen.
Maakt u zich toch zorgen? Of heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op
met de directie via directieregenboog@stichtingatos.nl, er wordt dan spoedig met u contact
opgenomen.
Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
directeur IKC de Regenboog

