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Covid 19, info GGD
In een aantal groepen zijn meerdere kinderen met keelpijn, hoesten en koorts.
Hoewel we de klachten van de kinderen passend vinden bij de periode van het jaar, moeten we bij meerdere
zieke kinderen in een klas een melding doen. Wij hebben hierover contact gehad met GGD Fryslân. Zij
hebben hiervan een notitie gemaakt en verdere actie is niet nodig.
Van de GGD kregen we onderstaande aanvullende informatie:
Wanneer mag mijn kind niet naar school?
Jouw kind met klachten mag niet naar school en blijft thuis als:
 jouw kind in groep 3 of hoger zit en verkouden is.
 jouw kind andere klachten heeft zoals koorts, hoesten of benauwdheid
 jouw kind hooikoorts of astma heeft, en de klachten die je kind nu heeft passen daar niet bij
 iemand anders in het gezin koorts heeft of benauwd is
 jouw kind in aanraking is geweest met iemand die bewezen het coronavirus heeft
Zij moeten thuisblijven tot ze 24 uur hersteld zijn. Meld de ziekte van je kind altijd bij de school.
Wanneer mag mijn kind wel naar school?
Kinderen uit groep 1 en 2 die alleen neusverkouden en zonder koorts zijn mogen naar school.
Kinderen in groep 3 of hoger die alleen neusverkouden en zonder koorts zijn mogen naar school als de
neusverkoudheid past bij een bekend ziektebeeld, zoals hooikoorts of astma. Als ouder herken je deze
klachten.
Kan mijn kind getest worden op COVID-19?
Kinderen met klachten die passen bij een infectie met het nieuwe coronavirus kunnen zich laten testen. Dit is
niet verplicht, maar het kan bij meerdere vergelijkbare ziektegevallen in een groep belangrijk zijn. Bij
kinderen tot en met 6 jaar met alleen verkoudheid is dit niet nodig omdat het meestal veroorzaakt wordt
door andere virussen dan het nieuwe coronavirus.
Als er in het gezin ook een ouder is met klachten als neusverkoudheid, koorts, hoesten of benauwdheid, dan
hoeft alleen de ouder zich te laten testen.
Overleg bij twijfel over testen met de GGD via telefoonnummer 088-2299333. Hierbij noemen dat het kind
op school Loevestein zit.

Afscheid Jasper Bos
Op vrijdag 3 juli is er vanaf 11.30 uur tot 11.50 uur gelegenheid voor de ouders, verzorgers van de Hazen
om afscheid van meester Jasper te nemen. We doen dit op het schoolplein met in acht neming van de
voorgeschreven afstand. De groep mag niet te groot en daarom is het afscheid van Jasper op het schoolplein
alleen voor ouders, verzorgers van de Hazen. Na het afscheid nemen kunnen de kinderen (groep Hazen)
meteen mee naar huis. Wachten op eventuele broers en zusjes moet op het parkeerterrein achter het hek.

Doordraaiochtend
Woensdag 1 juli gaan de leerlingen proefdraaien in de klas van volgend schooljaar. Alle leerlingen gaan eerst
naar de eigen klas. We regelen het doordraaien intern. De nieuwe leerkrachten, Eefke Eising (groep 2) en
Sanne van Noordenburg (groep 3 en groep 4) zullen ook aanwezig zijn. De leerlingen van groep 8 zijn
woensdag 1-07 vrij van school.

Feestelijke afsluiting schooljaar
De afsluiting van het schooljaar is op donderdag 2 juli. In verband met de voorschriften zullen de activiteiten
met name in de eigen klas plaatsvinden. De leerlingen mogen verkleed op school komen. Aandachtspunt
daarbij: het moet ‘zelfredzame’ kledij zijn. De leerlingen van groep 8 hebben een spellencircuit
georganiseerd, hier gaan alle groepen om de beurt aan deelnemen.
Wat betreft eten en drinken: Graag fruit meenemen voor in de kleine pauze en drinken voor de gehele dag.
Tussen de middag wordt er patat aangeboden door de OV. Er wordt met de eigen groep in eigen lokaal
gegeten. Elke krijgt een eigen bakje patat. Kinderen die geen patat mogen hebben, graag een eigen
lunchpakket meegeven.
Vrijdag 3 juli verwachten we alle leerlingen op school. Om 10.00 uur zwaaien we de leerlingen van groep 8
uit. Ook de ouders van groep 8 zijn hierbij van harte welkom. Wel vragen we aan de ouders om op het
parkeerterrein te blijven staan en de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Voor het fotomoment kan
betreffende ouders voor het hek komen te staan, de leerlingen van groep 8 lopen hier naar toe.
Op vrijdag 3 juli gaan de leerlingen van groep 1 t/m 3 om 11.50 uur naar huis en om 12.00 uur de leerlingen
van groep 4 t/m 7. Vanaf 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en start de zomervakantie.
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di.mo.30-06
di. 30-06
di. av. 30-06
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vrij. 3-07

Vervanging in groep 4, Marjan van Dijk staat voor de groep.
Rapport gaat mee naar huis en mag thuisblijven tot februari 2021.
Afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8, meer info via Social Schools
Doordraai-ochtend, in de samenstelling van volgend schooljaar.
Groep 8 is woe. 1-07 vrij.
Feestelijke afsluiting schooljaar binnen de voorschriften.
-Laatste schooldag. Uitzwaaimoment groep 8 om 10.00 uur.
-Om 11.30 uur is er gelegenheid om afscheid van Jasper te nemen
-De leerlingen van groep 1 t/m 3 zijn vanaf 11.50 vrij en de leerlingen van
groep 4 t/m 7 om 12.00 uur.
-Start zomervakantie.

