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Informatie n.a.v. persconferentie van vrijdag 19 september 
Kinderen onder de twaalf jaar worden voorlopig niet meer getest. Als ze verkouden zijn, mogen ze 
gewoon naar school, mits uw kind andere klachten heeft die bij Covid19 kunnen passen, zoals 
koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet uw kind thuisblijven tot de 
klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem 
dan altijd contact op met de huisarts.  
Ook moet uw kind thuisblijven als hij of zij in nauw contact is gekomen met iemand die corona heeft. 
Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.   
 

Maandvieringen 
Voorlopig zijn er geen maandvieringen, aangezien ouders en andere belangstellenden niet in school 
mogen.  

 
Start Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek start woensdag 30 september en heeft als thema ‘Reis mee terug in de tijd’. 
Deze keer geen gezamenlijke opening en afsluiting, maar per leerplein en/of klas wordt er gewerkt 
aan het thema van de Kinderboekenweek. 
 

DVC Appingedam en FC Groningen 
In de bijlage twee flyers: Aankondiging voetbaldag 13 oktober DVC Appingedam en FC Groningen on 
Tour.  

 
Ouderbijdrage en fluorgeld 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,- fluorgeld (vanaf groep 2). 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar 
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind en groep. 
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.  
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