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Algemeen 

 

Aangepaste RIVM regels 

Gisteren heeft u van ons informatie ontvangen met betrekking tot de aangepaste maatregelen 

voor kinderen van 0-6 jaar met neusverkoudheid. In deze nieuwsbrief nogmaals de actuele 

richtlijnen.  

Voor kinderen van 0 tot 6 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de 
kinderopvang mogen, behalve: 

• als het kind ook koorts  of andere COVID-19 klachten heeft; 
• als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 
• als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 

(verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag 
van het gezinslid is nog niet bekend.  

Voor kinderen vanaf 6 jaar geldt dat zij thuisblijven: 

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts (v38 graden) en/of plotseling 
verlies van reuk of smaak); 

• als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 
(verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag 
van het gezinslid is nog niet bekend. 

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt 
regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 

 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-

kinderopvang-en-onderwijs/ouders 

 

Schoolkamp groep 8 

Elk jaar gaan de leerlingen van groep 8 drie dagen op 

schoolkamp. In verband de Corona maatregelen kon het dit 

jaar helaas niet doorgaan. Wij hebben leuke alternatieven 

bedacht en de eerste dag is succesvol verlopen. Alle 

leerlingen waren super enthousiast tijdens de diverse 

opdrachten en genoten volop met elkaar. De weergoden 

waren ons ook goed gezind. Vandaag en morgen staan er 

weer volop leuke activiteiten op het programma.                    

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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Brembochtdag  

Helaas kan dit schooljaar de Brembochtdag, in verband met Corona maatregelen, niet doorgaan 

op de manier zoals vooraf was gepland. Om deze dag toch een feestelijk tintje te geven vieren 

we ’s middags de juffen en meester dag.   

 

Studiedag 

Vrijdag 26 juni aanstaande staat er een studiedag gepland en zijn alle leerlingen vrij.  

 

 

 

Typecursus de Typetuin gaat weer van start 

 

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 kunnen zich weer aanmelden 

voor een typecursus. 

Startdatum: dinsdag 29 september 2020  

Lestijd: 16:15 tot 17:15 uur  

Leslocatie: Basisschool De Brembocht, De Messenmaker 10  

 

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.  

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.  

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.  

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ) 

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal 

  

 

 

 

 

https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
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      De jarigen van deze week: 

      Amy, Jens Danique, Indy, Rosalie, Jesper 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Typertuin 

 

 

 


