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Veel gestelde vragen over Covid-19 – vanuit het kernteam 
 

• Wanneer mag een kind niet naar school? 
Als het kind Corona gerelateerde klachten heeft blijft de leerling 
thuis. 
Dat zijn: Verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (boven 38 graden 
Celsius), benauwdheid, en/of verlies van reuk of smaak. 
Als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft 
dan blijft het kind ook thuis. 
Adviseer ouders om het kind te laten testen als het kind zelf klachten heeft.   
 
Kinderen van 0 tot 6 jaar (groep 1 en 2) met verkoudheidsklachten mogen wel naar school.  
Het kind blijft wel thuis wanneer: 
Het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft. 
Het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19. 
Een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 
 

• Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan het dan wel naar 
school? 

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind 
mag dan gewoon naar school. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd het 
kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.  
 

• Ouders zijn met gezondheidsklachten thuis in afwachting van de test, mogen de kinderen wel 
naar school? 

Als de kinderen gezond zijn mogen ze naar school, hebben zij klachten dan blijven ze thuis. Als de 
ouder koorts heeft blijft iedereen in het gezin thuis in afwachting van de uitslag. 
Ouders met Covid-19 klachten mogen hun kinderen in afwachting van de testuitslag niet halen of 
brengen. Bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor zullen ze anderen 
moeten vragen. 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


   
 

   
 

 

Vragenlijst + beslisboom 

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school 
vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 tot 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde 
voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar gelden 
andere, striktere regels.  
  
Deze vragenlijst en beslisboom zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en zijn een 
leidraad voor medewerkers in de kinderopvang en scholen. Met de vragenlijst of de beslisboom kun 
je beoordelen of een verkouden kind wel of niet mag komen. In de bijlage vind je de vragenlijst en 
beslisboom voor kinderen van 0 tot 6 jaar en de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 
jaar. De beslisboom is een grafische weergave van de vragenlijst. Inhoudelijk zijn de vragenlijst en 
beslisboom gelijk. 

 
NIEUWE NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 
De naschoolse activiteiten gaan weer beginnen.  
Vanaf 7 september kunnen de kinderen van Appingedam 
weer meedoen aan een zeer gevarieerd naschools 
programma. Net zoals voorgaande jaren kosten de 
activiteiten € 1,-- per keer. Dit bedrag dient bij de eerste les 
contant te worden afgerekend. 
 
INSCHRIJVEN 
Voor deelname aan de activiteiten moeten kinderen zich aanmelden. Dit kan tot en met 28 augustus 

via het aanmeldstrookje of via de website. https://ivak.net/nsa-appingedam/ 

Het complete programmaoverzicht en de aanmeldstrookjes worden deze week aan de leerlingen 
meegegeven en ook naar u gemaild als bijlage bij deze nieuwsbrief.  
Leerlingen die zich opgegeven hebben krijgen in de week van 1 september bericht indien hun opgave 
niet gehonoreerd wordt (bij te veel of te weinig aanmeldingen). 
  
CORONA aanwijzingen 
In verband met de corona maatregelen kunnen ouders ook tijdens deze activiteiten niet in de school. 
U zet uw kind bij het hek af en de school zorgt voor opvang. Na afloop worden de kinderen weer bij 
het hek bij de oranje zuil aan u overgedragen.  
 

Opvang kinderen tussen 14.00 en 14.30 uur 
Net als afgelopen schooljaar worden de kinderen tussen 14.00 en 14.30 uur opgevangen op het 
leerplein van groep 3/4. Op dinsdag door meester Rogier en op woensdag door juf Jolijn. De 
kinderen die van OPwierde komen, kunnen via de hoofdingang naar het leerplein van groep 3/4 
lopen. Bij de hoofdingang worden ze opgevangen door een leerkracht.  
 

NSA Kinderkoken 
De activiteit kinderkoken gaat niet door. Het lukt niet om deze activiteit coronaproof te doen.  

 
NSA Sportmix 
De lessen sportmix starten op woensdag 9 september. 

 

https://ivak.net/nsa-appingedam/

