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AANGEPASTE RICHTLIJNEN RIVM  

 

Er zijn weer enkele wijzigingen op de richtlijnen vanuit het RIVM. Deze kunt u hieronder lezen. 

 

Kinderen groep 1/2 met neusverkoudheid mogen naar school 

Kinderen die in groep 1/2 zitten van de basisschool, mogen met een neusverkoudheid of lang-

durige snotneus naar school, behalve: 

• Als het kind ook koorts heeft. 

• Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19-infectie en daarover 

 zijn geïnformeerd door de GGD.  

• Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op COVID-19

 (zie de symptomen van COVID-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om 

 het kind te testen.  

 

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt 

regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Zie voor de laatste versie van de 

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

 

Waarom mogen kinderen uit groep 1/2 wel met verkoudheid naar school? 

Jonge kinderen zijn vaak verkouden en worden daarom nu vaak thuisgehouden, omdat neus-

verkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet   

ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarom kunnen kin-

deren uit groep 1/2 ook met een verkoudheid naar school. 

 

Voorbeeld 1: Mijn kind is 7 jaar is neusverkouden en zit in groep 2. Mag het naar school?  

Ja, als het kind geen verhoging, koorts of andere klachten heeft die kunnen passen bij COVID-19  

en in groep 2 zit, mag het kind met neusverkoudheid of een langdurige snotneus naar school. 

 

Voorbeeld 2: Mijn kind hoest en/of is benauwd, maar heeft geen koorts. Mag het naar 

school/de kinderopvang? 

Nee, kinderen met hoesten, benauwdheid of andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, 

moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest 

worden. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.  

‘Het schoolplein is sinds 

vorige week helemaal in 

gebruik! De feestelijke 

opening houden we na de 

zomervakantie.’ 
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! 

Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: 

• Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 

 loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van 

 reuk of smaak); 

• Het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of 

 benauwdheidsklachten). 

 

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.  

 

Voorkom verspreiding van het virus op scholen 

Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het 

belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:  

• Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf 

thuis, laat je testen, ziek uit.  

•  Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 

•  Als je een of meer van deze klachten hebt, kun je je laten testen. 

•  Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de  

 binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi  

 ze daarna weg). 

•  Voor medewerkers en scholieren ouder dan 12 jaar geldt bovendien dat zij 1,5 meter 

 afstand van anderen houden.  

 

PROTOCOL VOLLEDIG OPENEN BASISONDERWIJS 

Verder volgen wij nog steeds het vervolgprotocol basisonderwijs. Dit vervolgprotocol omvat 

enkele verruimingen en verduidelijkingen, gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 19 mei 

2020 om de scholen weer geheel open te stellen. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, 

AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencol-

lectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op 

nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. 

1.  Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  

2.  Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3.  Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

 worden.  

4.  Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

 contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

5.  Ouders/verzorgers/BSO-medewerkers komen niet op het schoolplein of in de school.  

6.  De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

7.  Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.* 

8.  Na school gaat iedereen direct naar huis of de oppas/BSO.** 

 

* Gezien het leerlingaantal van onze school en de oppervlakte van ons schoolplein, spelen onze  

leerlingen volgens de reguliere tijden buiten. 

** Hierop zijn géén uitzonderingen. 

 

 

 

MEES IS VOORLEESKAMPIOEN! 

Eerst werd Mees de beste van 

onze school, daarna won Mees 

de lokale voorleeswedstrijd in 

theater De Kappen en toen kwa-

men er coronamaatregelen… 

Helaas voor Mees, want hierdoor 

mocht er bij de provinciale wed-

strijd geen publiek aanwezig zijn. 

Toch won Mees weer en waren 

wij enorm trots. 

Mees is nu voorleeskampioen 

van de provincie Overijssel en dat 

hebben we gevierd. Met taart en 

een mooie beker. Ook mocht 

Mees een interview geven voor 

RTV Sternet. Het filmpje kunt u 

terugvinden op onze Facebook-

pagina. 

Wat een mooie ervaring voor en 

prestatie van Mees! 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen


PLANNING/AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE 
 

• Vrijdag 26 juni   Verslagen mee, groep 1 t/m 7 

• Week van 29 juni 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 

• 1 t/m 3 juli   Kamp groep 8 

• 9 juli     Doorstroomochtend 

• 10 juli     Zomervakantie; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

GROEN SCHOOLPLEIN 

 

Donderdag 11 juni was de keu-

ring van het schoolplein. Daarna 

zijn er nog een aantal kleine din-

gen aangepast door de Tuinen 

van Geerdink. Donderdag 18 juni 

mochten de hekken eindelijk 

weg en sinds vorige week is het 

schoolplein helemaal in gebruik.  

Helaas, door de coronamaatre-

gelen, geen feestelijke opening 

voor de zomervakantie. Ook ons 

zomerfeest wordt een jaar uitge-

steld. De kinderen maakt het niks 

uit, die hebben veel plezier op 

het plein. 

Alles moet ontdekt worden; dit 

gaat soms met vallen en opstaan. 

We maken nieuwe afspraken 

voor het nieuwe schooljaar, nu 

laten we de kinderen vooral lek-

ker spelen en ontdekken we met 

elkaar wat prettig is en wat niet.  

Na de zomervakantie is het 

grootste gedeelte van het, nu 

nog zanderige, plein begroeid 

met gras. In het najaar komt de 

beplanting. Dan pas kunnen we 

het echt een groen schoolplein 

gaan noemen.  

Na de zomervakantie gaan we, 

als de maatregelen het toelaten, 

een mooi feestje vieren en ope-

nen we samen met genodigden 

het plein. Wij kijken ernaar uit! 

 

 

Contact  

Montessorischool Haaksbergen 
Weertseriet 19 
7481 BC  Haaksbergen 
 
E-mail  
info@montessorihb.nl  
 
Website 
www.montessorihb.nl 
 
Facebook 
montessorihaaksbergen 
 
Instagram 
montessorischoolhaaksbergen 

FORMATIE 

De formatie (verdeling van de leerkrachten over de groepen) voor schooljaar 2020/2021 is 

bekend: 

*De exacte werkdagen van de duo-collega’s zijn nog niet bekend. 

 

EIKENPROCESSIERUPS 

Ook dit jaar zitten er weer eikenprocessierupsen in de eikenbomen op het schoolplein. 

Ieder jaar maken we hiervan melding bij de gemeente Haaksbergen en deze zorgen dat 

een gespecialiseerd bedrijf de nesten uit de bomen haalt op de plekken waar ze bij kun-

nen. De rupsen en nesten zijn een aantal weken geleden uit de bomen gehaald. Mochten 

er nieuwe nesten komen, dan melden we nogmaals bij de gemeente. 

 

10-MINUTENGESPREKKEN 

Vrijdag 26 juni gaan de verslagen van de kinderen van groep 1 t/m 7 mee naar huis.  

Volgende week zijn er 10-minuten gesprekken n.a.v. deze verslagen. De leerkrachten be-

slissen zelf of zij gesprekken op school houden of dit via MS Teams doen. Zij nodigen u uit 

voor het gesprek en informeren u over het hoe en wat (afstand houden, handen wassen, 

enz.). Het kan zijn dat zij hiervoor de Parro-app gebruiken die hoort bij ons nieuwe admini-

stratiesysteem ParnasSys. Zie hiervoor de bijlage bij dit Mededelingenblad. Het kan ook 

zijn dat u een uitnodiging via MS Teams ontvangt. We zitten in een overgangsfase van 

Eduscope naar ParnasSys en de Parro-app is nu nog een pilot. We testen de app op dit 

moment. 

 

GRATIS VAKANTIEBIEB 

De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode. 

In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit  

groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwasse-

nen. De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de 

Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 

1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 

Groep Naam Aantal dagen* 

1 en 2 Karin Ossenkoppele 2 dagen 

  Karin Wijlens 3 dagen 

3 en 4 Stephanie Hazejager 3 dagen 

  Judith Vlaming 2 dagen 

5 en 6 Esther Lutke Schipholt 5 dagen 

7 en 8 Liza Buter 5 dagen 


