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In deze nieuwsbrief een Corona update, met daarin meer informatie over de 

maatwerkgerichte aanpak die zorgt voor duidelijkheid, versneld testen voor 

personeel mogelijk, het ‘snotneusbesluit corona: Kinderen tot 13 jaar hoeven 

niet getest te worden’ van minister de Jonge en de persconferentie van 28-08-

2020. Verder kunt u lezen over Kinderboekenweek, de stagiaire in de onder-

bouw, Eu schoolfruit, typecursus gaat niet door, wanneer de directeur aanwezig 

is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt. 

 

Corona update: 

Maatwerkgerichte aanpak zorgt voor duidelijkheid 

Op een naburige school van onze stichting kregen ze te maken met een leerling 

die positief was getest op Covid-19. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft aange-

geven dat alle kinderen op die school gewoon naar school mogen en dat er 

geen aanvullende maatregelen nodig zijn.  

 

Alle direct betrokkenen zijn nog diezelfde dag hierover geïnformeerd, waarbij 

medewerkers en ouders van de betreffende groep een specifieke informatie-

brief hebben ontvangen van de GGD Rotterdam-Rijnmond. In deze brief stond 

aangegeven hoe hiermee om te gaan.  Deze manier van communiceren stre-

ven we ook na als zoiets onverhoopt bij ons op school gaat plaatsvinden.  

 

Hoewel iedere situatie spannend is, is het fijn om te merken dat deze maatwerk-

gerichte aanpak zorgt voor duidelijkheid.  

 

Versneld testen mogelijk voor personeel 

We bemerken dat we kwetsbaar zijn als het gaat om in deze tijd de bezetting 

‘aan elkaar te knopen’ en goed onderwijs te blijven geven. Gelukkig is vorige 

week bekend gemaakt dat we vanaf 21 september gebruik kunnen maken van 

de voorrangsprocedure voor het testen van onderwijspersoneel. We hopen dat 

de versnelde testen gaan werken en kunnen bijdragen aan blijvende stabiliteit 

in de bezetting.  

 

Om geen onnodige druk te leggen op de testcapaciteit, is de voorrangsproce-

dure uitsluitend bedoeld voor het voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat 

de continuïteit van het primaire proces zo min mogelijk in gevaar komt. Hiervoor 

is een afwegingskader gemaakt, waarbij de directeur van de school in principe 

bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt. Dat zal in de meeste gevallen om le-

raren gaan. Maar daarnaast kan ook ander onderwijspersoneel met voorrang 

getest worden als we daarmee kunnen voorkomen dat een klas naar huis wordt 

gestuurd.  

 

Helaas kende de voorrangsprocedure een lastige start op maandagochtend 

de 21e, omdat het noodnummer binnen korte tijd overbelast was.  
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Snotneusbesluit corona: Kinderen tot 13 jaar hoeven niet getest te worden.  

De leeftijd waarop kinderen zich niet op corona hoeven te laten testen als ze 

slechts een snotneus hebben, is omhooggegaan van 6 naar 13 jaar. Dat heeft 

minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten 

om voor de GGD’s de druk op de testcapaciteit te verminderen. 

 

In een advies van De Jonge staat dat kinderen tot 13 jaar tot nu toe nauwe-

lijks corona wordt vastgesteld. Bovendien dragen kinderen in deze leeftijdsca-

tegorieën relatief weinig bij aan de verspreiding van het virus. Daarom kunnen 

alle kinderen in de basisschoolleeftijd die een snotneus hebben gewoon naar 

school, adviseert hij. 

 

Het besluit om de leeftijdsgrens te verhogen, heeft betrekking op kinderen die 

slechts milde klachten hebben, zoals een snotneus. Kinderen die echt ziek zijn 

en klachten hebben die op corona kunnen duiden, moeten volgens De Jon-

ge ‘uiteraard’ wel worden getest. Dat geldt ook voor kinderen uit risicogroe-

pen, ook als zij slechts milde klachten hebben. 

 

Met de verhoging van de leeftijdsgrens denkt De Jonge ervoor te kunnen zor-

gen dat de capaciteit van de coronateststraten minder onder druk komt te 

staan. Het besluit maakt volgens hem mogelijk dat onder andere leraren met 

voorrang een test kunnen krijgen. 

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Voor de meest gestel-

de vragen verwijs ik u naar: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-

antwoorden 

 

U kunt bellen met de GGD als u behoefte heeft aan meer informatie of als u 

zich zorgen maakt. De GGD is hier dé aangewezen instantie voor. Tijdens kan-

toortijden zijn zij bereikbaar via telefoonnummer 010 – 4339260, maar het liefst 

hebben ze dat u eerst hun website www.ggdrotterdamrijnmond.nl raadpleegt 

voor de meest recente informatie.  

 

Persconferentie 28 september 

In de persconferentie van afgelopen maandag werd de boodschap ‘Mensen 

houden zich niet goed aan de regels’ klip en klaar over het voetlicht ge-

bracht. Er vinden momenteel veel besmettingen met corona plaats en daar-

om gelden er vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur landelijk aangepaste 

regels. De regels gelden 3 weken.  

 

De nieuwe binnenregels gelden vooralsnog niet voor het onderwijs. Laten we 

er met elkaar voor zorgen dat verdere aanscherping van beleid niet nodig is! 

Daarom niet vergeten: Houd altijd 1,5 meter afstand, ga niet naar plaatsen 

waar het druk is, nies en hoest in uw elleboog, was vaak uw handen met 

zeep. Bent u verkouden? Blijf dan thuis! Heeft u koorts of bent u benauwd? 

Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven en tenslotte werk zoveel mogelijk 

thuis. 

 

Kinderboekenweek 2020 

Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek met het thema: En 

toen? 

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. We gaan 

tijdens deze Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober) terug in de tijd 

met de allerleukste kinderboeken. 

Het thema geschiedenis leent zich natuurlijk ook heel mooi voor het maken 

van allerlei toneelstukjes, knutsels, werkstukken enz. 

Helaas kunnen we u voor de opening en afsluiting niet uitnodigen om op 

school te komen kijken. Dit is niet mogelijk i.v.m. de corona-voorschriften. 

We zullen u op de hoogte houden van de dingen die we in de klas doen via 

foto’s en berichtjes op Parro. Wij hebben er zin in!  
 

Groeten van de leerkrachten. 
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OBS De Vliegerdt 

Achterweg zz 2c 

3216 AB Abbenbroek 

Telefoon:  

0181-662559 

E-mail:  

vliegerdt@primovpr.nl 

Internet:  

www.devliegerdt.nl 

Stagiaire onderbouw 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Mijn naam is Celine Breedijk, ik ben 19 jaar en woon op de Katerwaalsedijk in 

Abbenbroek. Ik ben een tweede jaars onderwijsassistent niveau 4 en loop sta-

ge in groep 1/2 op de woensdag en donderdag en op de vrijdag in groep 

3/4. Mijn hobby’s zijn piano spelen, tekenen en bakken. Ik vind het ontzettend 

leuk om de ontwikkeling te gaan zien in de loop van dit school jaar en heb er 

ook super veel zin in en ik kijk uit naar een leuke en leerzame periode !  

 

Liefs Juf Celine 

  

EU Schoolfruit 

Ook dit schooljaar is onze school ingeloot om mee te mogen doen met het EU 

schoolfruit programma. Een leverancier brengt in week 46 voor de eerste keer 

groente/fruit. Het is gezond en……kost niets. De kinderen krijgen vanaf woens-

dag 11 november iedere woensdag, donderdag en vrijdag groente/fruit van 

school.  

  

Op deze dagen hoeven de kinderen geen pauzehapje meer mee te nemen. 

Via Parro zullen we melden welk fruit de kinderen iedere week krijgen. Lust uw 

kind iets echt niet dan kunt u uw kind die dag ander fruit meegeven. (Geen 

zoetigheid a.u.b. want we willen juist deze dagen een gezond tussendoortje 

stimuleren). Dit EU schoolfruit- en groenteprogramma loopt door t/m week 15 

van 2021 (16 april 2021 is de laatste schoolfruit dag). 

  

Typecursus gaat niet door 

Vanwege  te weinig belangstelling gaat de typecursus dit jaar niet door. Vol-

gend jaar nieuwe kansen!  

 

Aanwezigheid directeur 

De directeur is op  woensdag 7,  maandag 12, donderdag 15, dinsdag 27 en 

donderdag 29 oktober op school aanwezig. Voor vragen kunt u hem bellen 

en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt. 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 oktober.  

 

Agenda: 

 

 01-10 Nieuwsbrief 2 

 05-10 Dag van de leraar 

 05-10 Ouder vertel gesprekken 

 06-10 Ouder vertel gesprekken 

 07-10 Juf Jamie werkt voor juf Astrid 

 09-10 Afsluiting Kinderboekenweek 

 14-10 Leerling congres  

 16-10 Studiemiddag (Alle kinderen om 12 uur vrij) 

 19-10 t/m 23-10 Herfstvakantie 

 26-10 Geen hoofdluiscontrole i.v.m. Covid-19 

 30-10 Nieuwsbrief 3 

 


